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Texter om ensamkommande asylsökande
som är eller säger sig vara minderåriga
från tiden 27 mars 2007 - 28 september 2017
Korta utdrag ur och länkar till alla texter.

2007
• Ensamkommande ”flyktingbarn”? – 27 mars 2007:
Den gamla bilden av ensamma barn, inte sällan kopplad till människohandel och
traﬃcking lever kvar, men gruppen domineras i dag av mer socialt etablerade och
självständiga unga män.
•

Apropå “ensamkommande flyktingbarn” – 27 mars 2007:

Det kan knappast vara rimligt att man behandlar alla dessa unga män som ”barn”!
Snarare bör de behandlas som just unga män (som i sina hemländer betraktas som
vuxna även om de inte gör det här) och man bör ha i åtanke att så snart de har fått
uppehållstillstånd så ansöker deras föräldrar och syskon under 18 år om att få förenas
med dem i Sverige. Det gäller således att se verkligheten när man planerar och den
är att 551 unga män behöver någonstans att bo tills deras familjer anländer och då
behöver hela familjen någonstans att bo. Att tänka i kortsiktiga ”ensamkommande
barn”-banor för 16-17-åringar är inte särskilt smart…
• Om “ensamkommande flyktingbarn” – 22 juni 2007:
Men t.o.m. generaldirektören fortsätter att spä på den felaktiga bilden av små
ensamma barn i stället för att tala klarspråk! Och vad hände förresten med de
bestämmelser som åtminstone gällde för bara några år sedan: att man ska leta efter
dessa barns och ungdomars föräldrar och återförena barnen med dem i hemlandet,
om dessa barn och ungdomar inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige?
2008
• En migga: ”Apropå de s.k. ensamkommande barnen igen.” – 23 juli 2008:
Jag har själv sett asylsökande s.k. 16-17 åringar med full skäggväxt och med vuxna
mäns uppförande. Men de har registrerats som barn fast de helt uppenbart varit
närmare 30. Sjukt! Jag känner också till fall där asylsökande som fått barn i Sverige
visat sig vara flerbarnsfäder i hemlandet. Vid avslag har de frivilligt och utan problem
återvänt till landet de ”flytt” ifrån och sedan sökt tillstånd på anknytning till barnet i
Sverige.
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2009
• En fjärde migga om Migrationsverkets hantering av asylsökande, ensamkommande
ungdomar – 6 juli 2009:
Även om lagens avsikt är att barn ska förenas med sina föräldrar och inte tvärtom så är
det mer regel än undantag att ett antal tidigare ”försvunna” anhöriga ansöker om
uppehållstillstånd på anknytning så fort det ensamkommande barnet fått sitt PUT.
Ibland lyckas de, ibland inte. Detta missbruk av ”ankarbarn” skulle kanske minska om
enbart TUT beviljades i fall då skyddsskäl saknas (i de flesta fall) och identitet, eller
familjebakgrund är oklar.
• Svar från Migrationsverkets rättsenhet om ensamkommande asylsökande unga –
10 juli 2009:
Det är väl ändå meningen att uppehållstillstånd som fåtts på felaktiga grunder ska
återkallas, även om lagen säger ”får”. Om föräldrar, som påståtts vara döda eller
försvunna, ansöker om tillstånd kort efter det att en ensamkommande minderårig
asylsökande har fått tillstånd, så är det knappast någon indikation på att oriktiga
uppgifter lämnats utan snarare mycket konkret bevis på att oriktiga, osanna, lögnaktiga
uppgifter angetts om de unga asylsökande påstått att föräldrarna är försvunna eller
döda och Migrationsverket har trott på det och inte kunnat återsända de unga som i
sig inte har egna asylskäl!
• Om ensamkommande unga asylsökande på DN Debatt m.m. – 4 augusti 2009:
Ska vi ha skygglappar och spela teater? Ska vi bevilja PUT åt unga människor som
skickats hit som ”ankare” för att resten av familjen också ska kunna komma till Sverige
och därmed få försörjning i Sverige? Ska vi fokusera på att kommuner ska ta emot
unga killar som ibland är ganska svåra att handskas med och som bara snabbt vill få
det som de är hitskickade för: PUT? Eller ska vi fokusera på att avvisa dem som inte
har asylskäl (vilket lagen säger) och – om de är över 18 år – sända dem till hemlandet
direkt? Och och om de är under 18 år, ska svenska myndigheter då vända sig till de
ungas respektive ambassader och be om hjälp att hitta föräldrar och andra släktingar
så att barnen kan återförenas med dem – i hemlandet?
• En migga om ensamkommande asylsökande som är – eller säger sig vara – under
15 år – 14 augusti 2009:
Ett barn som är under 15 år och söker asyl i Sverige behöver inte lämna fingeravtryck,
alltså inte i Sverige. Hur det är i andra länder inom EU vet jag inte, kanske råder samma
åldersgräns där, det borde vara så. Därför påstår ensamkommande barn, i vissa fall, att
de är under 15 år. Då befinner sig familjen förstås i ett annat EU-land där de fått avslag
på sin ansökan och där även barnet (som i verkligheten är över 15 år och inte alls
ensamt) har daktats (tagits fingeravtryck av). Men eftersom vi här i Sverige inte daktar
den som säger sig vara under 15 år, kommer vi inte heller att få reda på detta.
• Migrationsverkets fakta om mottagandet av ensamkommande minderåriga
asylsökande i Sverige kan inte stämplas som ”främlingsfientliga” – 24 november 2009:
Migrationsverket säger bland annat följande om sitt ansvar gentemot asylsökande
ensamkommande barn och ungdomar; att verket ska:
•
•
•
•

Ta emot och pröva ansökan om asyl
I förekommande fall göra åldersbedömningar
Efterforska barnens vårdnadshavare.
Handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen.

Arbeta med återvändande för de barn som inte beviljas uppehållstillstånd
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• Asylsökande s.k. ensamkommande barn trakasserar och hotar personal –
22 december 2009:
Personalen på Gullspångs boende för flyktingbarn utsätts för våld, hot och sexuella
trakasserier. Det säger fackförbundet Kommunal som nu kräver att Gullspångs
kommun genast åtgärdar problemet.
2010
• En migga om att återsända ensamkommande unga asylsökande som fått avslag på
sina asylansökningar – 28 mars 2010:
Om man utgår från att det finns ett barn, som verkligen är ett barn, och som har tappat
kontakten med sina föräldrar och på något sätt kommit till Sverige, är det helt fel att ge
barnet permanent uppehållstillstånd (PUT) inom tre månader. Varje barn har rätt till sina
föräldrar. Svenska myndigheter har inte rätt att ge dem PUT och placera dem i olika
boenden och hos fosterföräldrar om man inte ens klarat av att kontrollera vilka dessa
barn och unga är, är och var de hör hemma! Det man borde göra är att göra allt för att
försöka hitta föräldrarna.
• En migga om s.k. ensamkommande barn: ”På rena asylskäl finns knappt någon.” –
31 mars 2010:
En migga Ställ gärna följdfrågan till Migrationsverket: ”Hur fördelar sig tillstånden på
medborgarskap?” Och svaret kommer då att bli att de ”barn” som får uppehållstillstånd
på ”synnerligen ömmande skäl” är från Afghanistan och de som är ”skyddsklassade” är
från Somalia (på rena asylskäl finns knappt någon). Och vad gäller somalier så vet vi
inget mer om dem än att de säger ”Hej, jag heter Ali och jag är från Somalia”.
2011
• Varför är ökningen av antalet ensamkommande, minderåriga asylsökande till Sverige
så astronomisk jämfört med till övriga Norden? – 24 februari 2011:
Nu är det kaos och nästintill katastrof på området ”ensamkommande minderåriga och
påstått minderåriga asylsökande” (som felaktigt i media kallas ”flyktingbarn”). Det
rapporterar SR P1 den 24 februari under den märkliga rubriken Ensamkommande
flyktingar ska få prövning direkt. Det handlar väl knappast om alla ensamkommande
”flyktingar”, utan om minderåriga och påstått minderåriga… Men på det här området –
asyl – kan man slarva med orden och begreppen lite som man vill, det verkar vara ett
helt etablerat faktum.
2012
• Anställd vid hem för ensamkommande minderåriga asylsökande: ”Jag kan inte med
gott samvete fylla i information som du vet inte är korrekt.” – 27 april 2012:
Med de lösa regler som bland annat Miljöpartiet vill införa – att även ”icke-biologiska
barn” (??!!!?) ska få komma till Sverige på anhöringanknytning, skulle killar som denna
kunna tjäna en rejäl hacka på att sälja hitresor för allehanda icke-biologiska släktingar.
Säkert hjälper någon snälldum person honom också att fylla i sina påstådda föräldrars
och påstådda många syskons, kusiners, fostersyskons och andras namn. Welcome to
Sweden!
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• En anställd vid ett HVB för ensamkommande minderåriga asylsökande om Laholms
kommuns utvidgade ”barnbegrepp” m.m. – 25 juli 2012:
Jag läste artikeln angående Laholms planering kring att ta emot barn från 16 upp till 25
år – “…åtta flyktingbarn i åldern 16 till 25 år…” Ja, vad säger man? Är det ett felskrivet
av reportern? Är det som en av miggorna skrev i texten som länkas till här ovan: ett
smart sätt att förlänga åldern till 25 år för att säkerställa ersättning, som ändå inte
kommer att funka då Migrationsverket ersätter upp till 21 år? Jag vet faktiskt inte, men
det lutar mot att kommunerna kommer att strida hårt för att behålla ersättningen.
• Skakande berättelse från en familjehemsförälder för påstått eller faktiskt minderåriga
asylsökande pojkar och män – 17 september 2012:
Jag läser din blogg varje dag med stort intresse och glädje över att någon vågar och
kan yppa sanningen. Ingen annanstans förekommer en sådan saklig redovisning av
fakta från olika källor, utan att förfalla till främlingsfientlighet. Samtidigt är det
beklämmande att fakta inte kan framföras, diskuteras och hanteras politiskt utan att
den som gör det döms ut, föraktas, förtalas och fryses ut. Sverige är inget samhälle där
oönskade fakta kan framföras öppet.
2013
• En migga om försvunna – inte alltid ensamkommande – minderåriga asylsökande –
18 maj 2013:
Vid ett tillfälle träﬀade jag en 19-åring som utgav sig för att vara 17 år och
”ensamkommande”. Av en ren slump uppdagades att han redan hade PUT! Han hade
kommit hit som 14-15-årigt barn till en person som fått PUT på grund av anknytning till
make. 19-åringens förklaring när han nu sökte PUT på nytt i en annan identitet (!) var,
att han inte var barn till den här personen och att han hade bytt identitet och nödgats
ansöka om asyl på nytt på grund av att han ville få hit sina riktiga anhöriga…
• Antalet asylsökande ensamkommande ”barn” skulle troligen (!) minska också i
Sverige om man gjorde fler ålderstester – 19 maj 2013:
Genom tand- och handledsröntgen, ibland den ena metoden, ibland den andra och
ibland båda, har man i Norge och Finland upptäckt att uppemot 65 procent av alla
asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller yngre, inte är det. Det har
resulterat i betydligt mindre antal ”ensamkommande barn” i dessa länder – mer än
65 procent färre eftersom man i deras hemländer nu vet att det inte lönar sig att ta sig
till dessa länder och påstå att man är minderårig.
• 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:
Den 3 juni meddelade Migrationsverket att man där kommit på att minst 10 procent av
alla som påstår sig vara minderåriga när de söker asyl i Sverige, inte är det. En mycket
låg procent och troligen gravt felaktig, vilket man kommer att inse när testerna görs
mer omfattande, men ändå ett erkännande om att det pågår just sådana bedrägerier
som miggorna i åratal rapporterat om här på bloggen.
• En person som driver familjehem: ”Ofta är de ”14 år” när de kommer men, den
verkliga åldern ligger i de allra flesta fall runt 19-25 år.” – 4 oktober 2013:
Vi har alla sett 20-åriga unga muslimska män, med allt vad det innebär, som påstår sig
vara ”14 år”, placeras i skolans årskurs 7 med 13-åriga småflickor. När vi lyfter frågan i
vår organisation eller med deras gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare, så
möts vi av total tystnad. Ingen vill, ingen vågar eller kan prata om detta faktum och att
det absolut inte är en bra ordning. Själva är vi bundna av sekretess.
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De mycket stora åldersskillnaderna skapar problem och konflikter i skolan, i boendet
och på många andra sätt. Vi ska arbeta med yngre tonåringar, vår verksamhet och
kompetens är anpassade efter detta. Men i stället möter vi för det mesta vuxna män!
Det är ett stort problem. Men hur ska vi lösa det, när vi inte får diskutera det med
varandra?
• En anställd vid ett boende för ensamkommande ”barn”: ”Ett antal killar som på
pappret är 16 år, har kommit till mig för att få hjälp med att köpa medel på apoteket för
att motverka deras åldershåravfall.” – 1 december 2013:
Vid det här laget är det ett antal killar som på pappret är 16 år, som kommit till mig för
att få hjälp med att köpa medel på apoteket för att motverka deras åldershåravfall.
Ingen ifrågasätter dock deras ålder. Inte migrationsverket. Inte socialtjänsten. Inte heller
de journalister som intervjuat några av ungdomarna på frivillig basis, godkänt av deras
respektive gode män.
Rent konkret får detta som konsekvens att det dokument vi är satta att jobba efter –
BBIC (Barnens Behov i Centrum) – blir löjeväckande och verkningslöst.
En annan konsekvens är att det fåtal som verkligen är minderåriga – låt oss säga 25%
för att räkna riktigt högt – tvingas bo tillsammans med opportunistiska vuxna som är
bedrägliga med sin ålder och sin identitet. Kanske samma kategori som dessa faktiska
barn flytt ifrån!
2014
• En migga: ”Eritreaner som är 20-35 år gamla utger sig för att vara
”ensamkommande barn” för att förhindra att de återsänds till Italien. ”
– 4 februari 2014:
Eritreaner som är 20-35 år gamla utger sig för att vara ”ensamkommande barn” för att
förhindra att de återsänds till Italien. Migrationsverket förser dessa vuxna människor
med en god man och de får plats i dyra ungdomsboenden.
• En migga om nya instruktioner från rättschefen avseende ”ensamkommande barn” –
2 maj 2014:
Vi som jobbar på golvnivå skickar inte påstått minderåriga asylsökande till tandröntgen
om vi inte har starka skäl att anta att personen är vuxen. Snarare är det så att vi hellre
”friar än fäller”. Vilket många gånger, när anonyma tips kommit till oss med kopia av
den asylsökandes pass, eller när polisen funnit den sökandes pass i samband med
brott, lett till att vi skämts för att vi inte förstått att den sökande var 5-10 år äldre än vad
vi trodde…
• Replik och slutreplik i Svenska Dagbladet om ”ensamkommande barn” –
8 oktober 2014:
”Asylkommande ungdomar”? Ja, det är ju innovativt och praktiskt att ha en sådan
benämning på ett i det närmaste permanent och växande fenomen som i Sverige är
stort och framträdande, till skillnad från i, till exempel, de nordiska länder jag jämfört
med i artikeln. Där deras barnläkare och andra alltså anser, att det går att göra
åldersbedömningar. Men nu är det bara det, att jag i min artikel inte skrev ett ord om
åldersbedömningar och hur de går till! Vilket jag påpekar i min slutreplik, som också
den har publicerats på Svenska Dagbladets ledarblogg, direkt efter barnläkarnas text.
• Reaktioner och reflektioner från läsare efter artikeln om ensamkommande barn och
”barn” i Svenska Dagbladet – 11 oktober 2014:
En bloggläsare: Vill bara tacka dig för ditt mod och din moraliska styrka. Har följt dig via
alternativa medier och läste precis din artikel i SvD. Du får säkert ett och annat hot och
därför vill jag att du ska veta att vi är många som uppskattar ditt arbete – utan sådana
som dig har Sverige inte en chans att överleva de närmaste decennierna.
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2015
• En migga berättar om totalhaveriet vad gäller minderåriga asylsökande, konsekvent
av Migrationsverket, svenska politiker och medier kallade ”ensamkommande barn” –
9 februari 2015:
En migga: Av alla EU-länder är Sverige det enda landet vars läkarkår, politiker,
journalister med flera anser att det är fult eller olämpligt att ge en papperslös
ensamkommande asylsökande som säger sig vara minderårig en möjlighet att göra
detta sannolikt genom en medicinsk åldersutredning, om det finns tveksamheter om
att den sökande faktiskt är minderårig.
• En migga: ”Att några tusen ”ensamkommande barn” kan kosta som stora
infrastruktursatsningar tror jag inte folk riktigt begriper.” – 26 maj 2015:
Dessa miljarder ska läggas till också, se bild nedan. Det blir alltså runt 8 miljarder
kronor – 8000 miljoner kronor/år. ”Ensamkommande barn” måste vara en av
regeringens största huvudvärkar just nu. Kostnaderna skenar och ingen har kontroll
över läget. Att några tusen ”ensamkommande barn” kan kosta som stora
infrastruktursatsningar tror jag inte folk riktigt begriper.
• Ett exempel på hur Public Service rapporterar om vad de kallar ”ensamkommande
flyktingbarn” – 17 juni 2015:
I ett inslag i Public Service-kanalen P1 i Sveriges Radio – Ali och Jamshid kom in på
gymnasiet – mot alla odds – berättas om två pojkar som slentrianmässigt kallas
”ensamkommande flyktingbarn”, Ali och Jamshid. De påstås också, slentrianmässigt,
komma från Afghanistan.”Båda är ensamkommande från Afghanistan”, säger reportern
– för att längre in i inslaget säga: ”Jamshid Mohammedi som för bara några år sedan
sydde läderväskor i Teheran”. Såvitt jag vet ligger Teheran inte i Afghanistan utan i Iran,
och det är också därifrån många påstått och faktiskt minderåriga pojkar och män
kommer till Sverige, trots att de i sina asylberättelser säger att de är från Afghanistan
och hävdar ”asylskäl” gentemot det landet.
• Migrationsverket: ”Vecka 30 utgjorde ensamkommande barn 21,5 % av totala
antalet asylsökande i Sverige.” – 29 juli 2015:
Är jag verkligen den enda som i åratal tyckt – och fortfarande givetvis tycker – att man i
Sverige ska lära sig av övriga Norden när det gäller att hantera asylsökande
”ensamkommande barn” som i de andra nordiska länderna kallas ”minderåriga
asylsökande”?
• Enhetschefen inom socialtjänsten skriver igen: ”Nu är det ett faktum att vi inte längre
kan upprätthålla lagkraven kring utredning, placering och uppföljning av
ensamkommande barn och minderåriga som söker asyl här.” – 19 november 2015:
Nu är det ett faktum att vi inte längre kan upprätthålla lagkraven kring utredning,
placering och uppföljning av ensamkommande barn och minderåriga som söker asyl
här. Det drabbar nu även vårt vanliga arbete, då vi fått styra om allt fler i organisationen
att enbart jobba med allt kring dessa ”ensamkommande”.
Vi har även många asylboenden i kommunen och får en hel del orosanmälningar
avseende barnen, exempelvis misshandel, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld.
• ”Vi fixar det helt enkelt inte”. Kommuner vägrar ta emot ensamkommande
minderåriga asylsökande 26 november 2015:
Nödropen har inte hjälpt. Nu stoppar Norbergs kommun mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn.
– Vi fixar det helt enkelt inte, säger Åsa Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.
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2016
• En migga: ”Ville han att vi skulle fixa falskleg till krogen åt hans ensamkommande
barn?” – 29 januari 2016:
En kollega berättade precis en grej som illustrerar hyckleriet kring ensamkommande
barn rätt så bra. Han hade blivit uppringd av en rektor på en skola som frågade hur de
ensamkommande ”barnen” på hans skola ska bära sig åt för att komma in på krogen,
om vi kan utfärda nån slags ID-kort eller liknande.
• En kommunledning har att, i första hand, se till sin kommuns och sina
kommuninvånares bästa. – 15 februari 2016:
Det är inte acceptabelt att ett lands regering/ar gravt missköter vad de är skyldiga att
hantera och sedan lagstiftar – i strid med lagen om kommuners självbestämmanderätt
– om tvångsplaceringar av asylsökande i kommuner som av olika anledningar inte
anser sig kunna ta emot dem eller som, när de kan det, inte ens får vara med och styra
vilka och hur många som ska tas emot och på vilka villkor.
• Österåkers kommun ställer egna, rimliga krav på Migrationsverket –
15 februari 2016:
Vidare vill kommunen inte bli tagen på sängen av plötsligt neddimpande, helt okända
asylsökande unga och skriver därför att:
Vi vill samtidigt med vår begäran också hemställa om uppgifter från Migrationsverket
rörande namn, ålder samt nationalitet på dem som fortsättningsvis ska komma till
kommunen, senast tio dagar innan ankomst.
• Sverige är ett icke rättssäkert svikarland – larm om vuxna ”ensamkommande barn”
har ignorerats under många år – 18 februari 2016:
En 28-åring har sagt att han är 16 år gammal. Migrationsverket har noterat. En 23-åring
har sagt att han är 14 år. Migrationsverket har noterat. En 25-ring har angett att han är
17 år gammal och Migrationsverket har noterat. Och så vidare.
Vuxna män har satts i skolklasser med 14, 15, 16-åriga flickor och i familjehem med
ungdomar i den åldern, medan de själva varit vuxna män som till och med frågat efter
medel mot håravfall. Vi skattebetalare har i alla år tvingats bekosta oerhört dyra
boenden, gode män, skolgång etc åt vuxna män som ljugit om sin ålder och vem vet
vad mer de ljugit om. Sina namn? Sin nationalitet? Sina (obefintliga) asylskäl?
• Kommunalrådet i Österåker, Michaela Fletcher (M): ”Många av dem som får fel
åldersbestämning nu kommer sannolikt att ansöka om att få sin ålder omprövad
senare.” – 1 april 2016:
Vidare påpekar Michaela Fletcher följande synnerligen viktiga slutsatser i sitt inlägg:
Många av dem som får fel åldersbestämning nu kommer sannolikt att ansöka om att få
sin ålder omprövad senare. Eﬀekten på landets ekonomi blir ju därmed minst trefaldig,
vid sidan av den uppenbara orättvisan och påverkan på intresset hos befolkningen att
fortsätta betala skatt.
• En migga är förundrad. Alice i Underlandet hade varit förbryllad. Franz Kafka hade
känt igen sig. – 1 april 2016:
Nu blir det bara ”curiouser and curiouser”, som Alice i Underlandet sa. Och Franz
Kafka såg tillvaron som en labyrint ur vilken människan inte finner någon utväg.
Ungefär så, både ”curiouser” och labyrintiskt är det att försöka följa Migrationsverkets
vindlingar. Men eftersom jag följt asyl- och migrationsfrågor i 20 år, varit asylombud i
14 år och i snart tio år haft kontakt med en kader av miggor som hållit mig och
intresserade läsare (det borde vara precis alla) informerade om vad som sker innanför
verkets väggar, så iglar jag mig fast och försöker förklara och ge en så korrekt bild jag
kan av detta statliga verks handlande och icke-handlande.
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• Om åldersbedömningar. Mest läst, mest delat. – 3 april 2016:
Med det stigande antalet ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga
asylsökande som inte styrker sin ålder, har ansvariga, beslutsfattare och allmänhet
börjat inse att det inte är rimligt att Sverige ska bekosta vuxna mäns vistelse här under
asylprocessen som om de vore ”barn”. Och att det inte är rimligt att minderåriga
tvingas bo och gå i skolan med vuxna män, inte sällan tio år äldre eller mer än de
själva.
• Finland. ”Det är viktigt att bestämma den asylsökandes ålder eftersom åldern har
betydelse för många lagstadgade rättigheter och skyldigheter t.ex. när det gäller
barnskydd, läroplikt, straﬀrättsligt ansvar, arbetsliv och ingående av äktenskap.” –
17 april 2016:
Om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat inte
är tillförlitliga, kan det bli nödvändigt att genomföra en rättsmedicinsk undersökning för
bedömning av ålder. Såväl personens yttre habitus som alla de uppgifter som lämnats
kan ge anledning till misstankar.
De vanligaste undersökningsmetoderna är för närvarande undersökningar av tandben
och handlovsben som genomförs med hjälp av röntgen och en klinisk undersökning.
Asylsökande som utan godtagbar orsak vägrar genomgå undersökningen betraktas
som vuxna.
• Att uppge felaktig ålder och påstå sig vara minderårig när man är vuxen är
bedrägeri. Asylbedrägerier ska stoppas. – 19 april 2016:
Moderaterna borde ha agerat under sina åtta år i regeringsställning. Det var deras –
och övriga Allianspartiers – absoluta skyldighet att se till att den statliga myndigheten
Migrationsverket hanterade asylärenden rättssäkert och korrekt. Att till exempel
asylsökande som sade sig vara ”barn” åldersbedömdes vid misstanke om att så inte
var fallet. Men Moderaterna, som innehade de tyngsta och mest ”bestämmande”
ministerposterna, gjorde inte det.
Den minister som både ville och kunde hantera dessa frågor (migrationsministern) fick
inte agera enligt den viljan och det kunnandet. Han trycktes till och togs i örat på det
mest förödmjukande sätt av en annan minister (statsministern) som varken kunde eller
ville hantera ödesfrågan asyl- och migration.
Det hela var katastrofalt och fick svåra konsekvenser för Sverige, svenskarna och – inte
minst – för de faktiskt skyddsbehövande, för mycket lång tid framöver. Med stor
sannolikhet för all framtid.
• Om åldersbedömning av asylsökande som säger sig vara minderåriga men kan
misstänkas vara äldre – 26 april 2016:
Antalet påstått och faktiskt minderåriga som sökte sig till Sverige (35.369) under 2015
var ensamt 3,4 gånger så stort som till övriga Norden tillsammans (10.389). En
anledning till denna fördelning kan mycket väl vara det faktum att det är känt i de stora
asylsökarländerna att åldersbedömningar inte görs i Sverige varvid även äldre personer
tämligen riskfritt kan uppge sig vara under 18 år.
• ”En av undertecknarna har erbjudit sig att bistå med sin kunskap, men detta har
avfärdats med motiveringen att han genom sin professionella verksamhet med
åldersbedömningar varit jävig.” – 28 april 2016:
I artiklar i Svenska Dagbladet, på Dagens Samhälles och Det Goda Samhällets sajter
har jag skrivit om åldersbedömning av minderåriga asylsökande. På bloggen finns
hundratals texter skrivna av miggor, HVB-personal, familjehem och andra skrivna under
många år.

-8-

• En migga: ”En 25-årig afghansk man försöker bli nedskriven i ålder så att han ska få
hamna på ett HVB.” – 2 maj 2016:
En troligen minst 25-årig afghansk man försöker bli nedskriven i ålder så att han ska få
hamna på ett BUV-hem. Mannen har varit på sitt asylsamtal för sex månader sedan och
blivit uppskriven i ålder för att vi bedömer att han inte är 15, 16 år som han själv säger.
• Nu går det väl ändå inte längre att låtsas som det regnar? Eller? – 2 maj 2016:
Till lilla Sverige med ca 9,5 miljoner invånare tog sig förra året 35.369 påstått och
faktiskt minderåriga asylsökande/migranter, främst pojkar/män (92 procent). Till resten
av de 27 EU-länderna sökte sig drygt 52.930.
Det land som tog emot nästflest påstått och faktiskt minderåriga asylsökande/
migranter var Tyskland, dit det kom 14.400! 14.400 till ett land med ca 80,6 miljoner
invånare – 8,5 gånger fler än Sverige! – kom alltså mindre än 40 procent så många som
till Sverige.
• Eurostat: 40 % av alla ensamkommande minderåriga asylsökande 2015 tog sig till
Sverige (9,5 milj inb), 16 % till Tyskland (80,6 milj inb) – 11 maj 2016:
1 av 2 ensamkommande minderårig asylsökande har sitt ursprung i Afghanistan.
De flesta av de asylsökande i EUs medlemsstater som sade sig vara ensamkommande
minderåriga var afghaner (51 % av alla registrerade 2015). Av de 45.300 afghaner som
sades vara minderåriga registrerades fler än hälften i Sverige (23.400). Afghaner
representerade den nationalitet bland asylsökande som sades vara ensamkommande
minderåriga i 15 av EUs medlemsstater.
• Sverige: Den oändliga historien om åldersbedömning av ensamkommande
asylsökande som säger sig vara minderåriga. – 12 maj 2016:
Sammantaget är vår bedömning att Socialstyrelsen har gjort ett tendentiöst hafsjobb
när det gäller de väl utvärderade metoder som används i resten av världen. Intrycket är
att man visste vad man ville bevisa. SBU (Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering) bör därför snarast ges ett förordnande att göra om analysen av tand- och
handledsundersökning, värdera AGFAD:s riktlinjer och utreda DT nyckelben.
• ”Vi kom hit för att studera” är inte asylskäl. Inte ens i Sverige. – 18 maj 2016:
Under den felaktiga rubriken Flyktingar lämnar Sverige: ”Inget blev som vi tänkt oss”
skriver Svenska Dagbladet om ett gammalt fenomen och citerar en av dem de kallar
”flyktingar”, men som var en ekonomisk ”bättre liv”-migrant:
Vi kom hit för att studera, men det får vi inte göra. Vi får inte jobba heller. Det händer
ingenting på flyktingförläggningen. Vi bara äter och sover, säger Ali Abdulrahman och
menar att han inte kan leva så i flera år i väntan på ett beslut från Migrationsverket.
• Vad har barnläkare överhuvudtaget att göra med åldersbedömningar av asylsökande
som uppger sig vara minderåriga? – 22 maj 2016:
Professor Anders Hjern, talesperson för Svenska Barnläkarföreningen, som av helt
obegriplig anledning i åratal gjort allt för att förhindra åldersbedömningar av asylsökande personer som säger sig vara minderåriga (i Sverige kallade ”ensamkommande barn”) uttalar sig i Aftonbladet under rubriken Oro att flyktingbarn felbedöms:
– Än så länge finns ingen metod för medicinska åldersbedömningar som har den
precision som rättssäkerheten kräver.
• Om Socialstyrelsen om åldersbedömning av asylsökande som sagt sig vara under
18 år men inte styrkt sin ålder – 25 maj 2016:
En aning märkligt låteravdelningschefen vid Socialstyrelsen Lars-Torsten Larssons
uttalande:
– Vår grundinställning här, vilket också stärks väldigt påtagligt av den etiska analysen,
är att vi ska beakta barnperspektivet.
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Vem gav Socialstyrelsen i uppgift att göra en ”etisk analys” och att ”beakta barnperspektivet”? Uppdraget var väl att ta fram riktlinjer för åldersbedömning och en
åldersbedömning är en ålderbedömning – varken etisk eller oetisk utan exakt bara just
det: en åldersbedömning.
• Om den evighetslånga följetongen: ”Åldersbedömning av ensamkommande
asylsökande som säger sig vara minderåriga men inte styrker sin ålder och det finns
misstankar om att de kan vara över 18 år”. – 26 maj 2016:
I Svenska Dagbladet skriver jag idag om den evighetslånga följetongen: ”Åldersbedömning av ensamkommande asylsökande som säger sig vara minderåriga men inte styrker
sin ålder och det finns misstankar om att de kan vara över 18 år”. Ämnet har varit
aktuellt här på bloggen – och i tidigare texter i Svenska Dagbladet, se nedan – sedan
2008 när miggorna började uppmärksamma mig på problemet. Eller ”utmaningen”,
som problem ju heter på nysvenska. Och ”utmaningen” har bara vuxit och vuxit.
• Äntligen har frågan om åldersbedömning av asylsökande som säger sig vara
minderåriga på allvar nått de lätt dimhöljda korridorerna på Gärdet – 8 juni 2016:
Jag vet knappt var jag ska börja. För det har varit minst åtta år, kanske uppåt tio, av
rapportering här på bloggen om det haveri som de uteblivna åldersbedömningarna av
asylsökande som säger sig vara under 18 år, utgjort. Och först idag, den 8 juni 2016,
hör vi ett försök, ett äkta och gott försök, att ta upp frågan på ett allsidigare sätt än
någonsin tidigare i Sveriges Radio. All heder åt de reportrar som lyckats med detta
i de lätt dimhöljda korridorerna på Gärdet!
• Men störst och mest skadlig av allt är konflikträdslan. Rädslan för att stå upp och
säga ifrån. – 9 juni 2016:
Att många som säger sig vara minderåriga ljuger om sin ålder har bland annat berättats
om på den här sajten av miggor, av HVB-personal, av personer som ställt upp som
familjehem (se två exempel nedan), av modersmålslärare i främst afghanska språk, av
gode män. Och under några år på utmärkta Ledarsidorna.se och av en hel del andra
som föraktfullt av de journalister som nu tassar över till ”andra sidan” har kallats
”alternativa medier” och allt möjligt annat. Faktaresistensen (jag hörde ordet nyligen
och det beskriver ju ganska väl vad rätt många lidit och lider av) har varit svår och
allvarlig hos de allra flesta ”gammelmedier”. Det är mycket, mycket allvarligt och det
har skadat Sverige.
• Hängslen och livrem finns, ändå kasar Migrationsverkets byxor ner till fotknölarna. –
16 juni 2016:
Det är helt obegripligt att Sverige också på det här område prompt vill skilja sig från
andra rättsstater, nämligen på området ensamkommande minderåriga asylsökande.
Att asylsökande ska klarlägga sin ålder står i utlänningslagen och har också slagits fast
av Migrationsöverdomstolen.
• En migga: ”Hallå, hallå! Det handlar om bedrägeri och inget annat.” – 18 juni 2016:
”Flykting” är ingen medan han söker asyl, det borde SVT veta efter 20 års stor
asylinvandring till Sverige. Och om det handlar om ”barn” det får väl var och en som
ser inslaget ha sina egna tankar om. I Sverige görs som bekant inga
åldersbedömningar utan säger en 32-åring att han är 17 år så behandlas han som ett
barn. Precis som läraren så glatt och välvilligt säger om de ”ensamkommande
flyktingbarnen” som förekommer i inslaget:
– De ska ha så roligt som möjligt, känna att de är på gång, att de har det bra och att de
har ett bra liv här.
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• Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar – 1 juli 2016:
Under rubriken A returning migrant tells his tale of struggle and desillusion berättar 23årige Hayatullah Hooman från Afghanistan om hur han kom till Sverige och sökte asyl
som 17-årigt ”ensamkommande barn”. I Sverige envisas man med att kalla de faktiskt
och påstått minderåriga, oftast unga män och även äldre män allt mellan 18 och 35,
och pojkar som närmar sig 18-årsåldern för ”barn”. I över ett decennium har jag kallat
dem ”minderåriga asylsökande”, som man gör i de övriga nordiska och andra länderna
dit asylsökande kommer, men det har inte gått hem i Sverige, här är de alla ”barn” om
de säger att de är under 18 år.
• En migga: ”Alltså bara i min kommuns fall rör det sig om en merkostnad på 20
miljoner kronor som ska tas från socialförvaltningens ordinarie budget…” – 1 juli 2016:
Kostnadsskillnaden mellan 1.900 kronor och 1.350 kronor, alltså 550 kronor/dygn och
person, kommer därmed alltså att hamna på kommunens skattebetalare. Ett så kallat
”ensamkommande barn” kan, om priset kvarstår, alltså kosta kommunens
skattebetalare 201.000 kronor extra per år och vi vet ju alla att det inte rör sig om en
ungdom utan om det rör sig om, som till exempel i min kommuns fall, cirka 100. Alltså
bara i min kommuns fall rör det sig om en merkostnad på 20 miljoner kronor som
ska tas från socialförvaltningens ordinarie budget…
Lycka till med att få herr och fru Skattebetalare att bli mer positiva till asylinvandringen,
asylinvandrarna och regeringen!
• En migga: ”De konsulentstödda familjehemmen är ohyggligt dyra.” – 4 juli 2016:
Diverse stora ”omsorgsföretag” som ägnar sig åt ställföreträdande socialförvaltning lär
enligt uppgift fakturera uppåt 100.000 kronor för att hitta ett familjehem och sedan ska
de dessutom ha en rejäl slant varje månad som de fördelar på arvode till
familjehemmen, lön till sina rekryterarkonsulter och till sin egen vinst.
• Vidare om asylbedrägerier; multipla identiteter; 13-åring som var 25 med mera –
7 juli 2016:
Jag känner till ett fall där den sökande hade kommit hit på anknytning (inga
fingeravtryck) och sedan sökt asyl (fingeravtryck). Därefter sökte han asyl som
”ensamkommande 13-åring” (inga fingeravtryck). Således hade han nu tre identiteter.
Anledningen till att den sökande bar sig åt på detta sätt var, att han var en brottsling
och ville fortsätta på den banan. Han är med stor sannolikhet på fri fot än idag
eftersom han flydde från det HVB där han vistades som 13-åring, när polisen var
honom på spåren.
• Nära hälften av alla ensamma barn och unga från Afghanistan som kom till Europa
förra året, sökte sig till Sverige – 11 juli 2016:
Nämnas kan också att det från Syrien, där det till skillnad från Afghanistan pågår strider
och regelrätta krig i delar av landet, under 2015 kom 3.777 ensamkommande
minderåriga asylsökande till Sverige. Jämför det med 23.490 som angav sig komma
från Afghanistan där det inte pågår något krig…
En socialtjänstanställd: ”Vi får inte behålla ersättningen och vi blir inte heller av med
honom.” – 24 augusti 2016:
•

Vi på socialtjänsten beslutade skriva ut en ”ensamkommande” som fyller 21 år (alltså
tre år över myndighetsåldern, min anm.) tillbaka till Migrationsverket. Sagt och gjort.
Men nu tar Migrationsverket inte emot honom då han har ett beslut om avvisning som
vunnit laga kraft. Vi blir alltså inte av med honom och enligt socialtjänstlagen får man
inte skriva ut någon från behandling in i bostadslöshet så nu får kommunens invånare
stå för hela den summa hans HVB-plats kostar… Tack för det, lagstiftare!
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• En socialtjänstanställd: ”Det står på exakt noll ställen att den anvisade kommunen
ska göra en bedömning av åldern!” – 1 september 2016:
Utlänningslagen? Gäller den? Den följs i alla fall inte i den utsträckning en lag ska
följas. Och en flyktingaktivistisk barnläkare obstruerar och uppviglar (i brist på bättre
ord tar jag till det) andra läkare att inte göra de nödvändiga åldersbedömningarna för
att förhindra asylbedrägerier.
2017
• Alla asylsökande som säger sig vara minderåriga är inte det och alla som säger sig
ha skyddsskäl har inte det - 18 februari 2017:
Men nu har man i Sverige (som enda EU-land, såvitt jag känner till) valt att under lång
tid inte åldersbedöma personer som inte kunnat styrka sin ålder och som sagt sig vara
17 år gamla. På deras egen utsaga har man därför i åratal placerat män betydligt äldre
än 17 år som ”barn” i familjer, på HVB-hem och i skolor. Det har på olika sätt varit
förödande för väldigt många och dessutom oerhört dyrt för svenska skattebetalare
eftersom minderåriga asylsökande under ett år kostar upp till 1,3 miljoner kronor. Per
person…
Det senaste i de aldrig sinande turerna om medicinsk åldersbedömning av
asylsökande som inte styrker sin ålder - 19 februari 2017:
•

Migrationsverket ser två scenarier där 3.000 upp till 14.000 personer kan bli aktuella för
medicinsk åldersbedömning.
Att det är ett så brett spann beror på flera faktorer: En del sökande har tillräckligt med
bevisning för att göra sin identitet sannolik redan, till exempel på grund av vad de
berättat eller att de har pass eller andra id-handlingar. Då blir det inte aktuellt med en
medicinsk åldersbedömning, säger Mikael Ribbenvik.
Det är inte acceptabelt att grupper och enskilda obstruerar mot demokratiskt
stiftade lagar - 20 februari 2017:
•

Nej, jag tror nog inte heller att den har mannen är 16 år. Verkligen inte. Snarare omkring
dubbelt så gammal. Migrationsverket har funnit skäl att skriva upp honom i ålder. Då
har de med all sannolikhet både använt sina ögon (”okulär besiktning”) och sett det
varje annan människa ser som tittar på mannen att ”här har vi inte ett barn utan en
sedan ett bra tag vuxen man.” Och ”respektlöst”? Är det inte mer respektlöst att påstå
att man är 16 när man helt uppenbart inte är det?
• En migga: ”Handläggare och beslutsfattare som varit ‘snälla’ har valt att tro på den
sökande och låtit honom förbli registrerad som barn, medan andra kollegor valt att
skriva upp den sökande i ålder, trots att han inte gjort sin underårighet sannolik.” 23 februari 2017:
Problemet har varit att handläggare och beslutsfattare som varit ”snälla” har valt att tro
på den sökande och låtit honom förbli registrerad som barn, medan andra kollegor valt
att skriva upp den sökande i ålder, trots att han inte gjort sin underårighet sannolik.
Vad vi därför nu kan vänta oss är att ”snälla” beslutsfattare och handläggare som
kommer att tro på sökandes underårighet, inte kommer att remittera dem till medicinsk
ålderskontroll, så att de därmed slinker igenom det filter som dessa kontroller har till
syfte att vara.
• Ännu en gång om åldersbedömning av asylsökande som inte styrker sin ålder och
kan misstänkas vara äldre än 17 år - 14 mars 2017
Fortfarande har åldersbedömningarna av personer som söker asyl som minderåriga,
som inte styrker sin ålder och som kan misstänkas vara äldre än 17 år, inte kommit i
gång i Sverige. År 2017 och med ett – med alla mått mätt – rekordartat inflöde av just
personer i den här kategorin.
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Och vad händer när alla hitkomna ”barn”, som angett åldrar som varit tio år eller mer
under deras faktiska ålder, blir äldre? - 24 mars 2017:
De asylsökande som under de senaste 10 – 15 åren åren kommit till Sverige har utan
problem kunnat uppge att de är yngre än 18 år trots att de kanske är 5, 8 eller 15 år
äldre. De har bedragit staten redan i början av sin vistelse här. När de sedan på
papperet är 50, 55 år gamla men i verkligheten är kanske 60, 65 eller ännu äldre,
då kommer de att kräva ”rättelse” av sina bedrägerier. De kommer att
kräva uppskrivning av sin ålder. Hur har Sverige förberett sig för det?
• Det Expressen nu tar upp har Staﬀan Danielsson (C), miggorna, jag och några till
larmat om i många år - 26 mars 2017
Jag JO-anmäler nu Migrationsverkets ledning för upprörande passivitet när det gäller
den stora ökningen av ensamkommande flyktingbarn till Sverige.
——————–
Barnen är främst pojkar och unga män i ålder mellan 15 till 18 år, en betydande del
torde dock vara betydligt äldre men uppger sig vara under 18 eftersom det är mycket
mer fördelaktigt att ansöka om asyl som barn än som vuxen.
Dessa fakta blir nästan ingen nyhet i media som granskas och diskuteras.
Migrationsverket gör ingen analys mer än att alla som flyr har rätt att söka sig till
Sverige. Ansvarig minister och sju partier är också ansvarslöst passiva.
• Är det ingen som reflekterar över kostnaderna för ensamkommande minderåriga
asylsökande? - 29 mars 2017:
Sverige har det dyraste mottagandet av den här kategorin asylsökande. Varje person
som säger sig vara under 18 år (han må vara 22, 28 eller 33 i verkligheten), behandlas i
Sverige som ett ”barn” och inhyses mycket dyrt, ges fickpengar, ofta gymkort, biljetter
till badanläggningar, tandvård, sjukvård, skolgång, reskort med mera. Till det kommer
kostnaderna för god man, asylombud, asylprocessen och överklagandeprocessen.
Samt kostnader för polisutrednings- och rättegångskostnader för dem som begår
brott. Och kostnader för återsändande och startbidrag på 30.000 kronor per person för
dem som återvänder frivilligt.
• Rörigt och snårigt på asylområdet – särskilt vad gäller ensamkommande som är,
eller säger sig vara, minderåriga - 30 mars 2017:
Rörigt är det minsta man kan säga att det är. Olika lagar och regler krockar med
varandra eller är bara inte kompatibla. En del myndigheter – och kanske också
domstolar – blandar lagar som gäller personer med uppehållstillstånd i Sverige med
lagar som omfattar personer som inte har uppehållstillstånd. Och åldersbedömningar
görs inte direkt när personerna söker asyl, vilket är helt obegripligt och något som vi är
ett antal som har ”tjatat” om i åratal att det måste göras när den asylsökande inte
styrker sin ålder.
• Och hur ser det ut idag när det gäller ensamkommande påstått minderåriga
asylsökande som inte gör sin ålder sannolik så som lagen kräver? - 3 april 2017:
Och hur ser det ut idag, ett år efter att kommunalrådet i Österåker (M), Michaela
Fletcher skrev detta? Fem år efter att riksdagsledamoten Staﬀan Danielsson (C) tog
upp frågan? Och tio år efter att miggorna började skriva om det här, på min blogg?
Jo, nu när Migrationsverket så smått börjat skriva upp personer som uppenbart är äldre
än 18 år eftersom dessa inte gör sin ålder sannolik som lagen kräver, då börjar dessa
unga män (som det så gott som alltid handlar om) att med hjälp av gode män och
nätverk av olika slag, att överklaga (!?) Migrationsverkets åldersuppskrivningar i dyra
domstolsprocesser!
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• Vi har inte ”bättreliv”-invandring till Sverige - 18 april:
Vad är det som gör att tusentals svenskar startar en aktionsgrupp för att de unga män
(som de kallar ”våra barn”), som i två processer inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl i
lagens mening, ändå ska få stanna, försörjas och utbildas här? Vad? Dessa goda
människor borde inte ingjuta falskt hopp i dessa pojkar och män utan i stället få dem
att inse att lagar ska efterlevas i Sverige, att ett ”nej” i två rättsliga instanser är ett ”nej”
och att de måste återvända till det land där, bevisligen, deras föräldrar och syskon
lever.
• En god man skriver: ”Vad är det med dessa människor? Vilka motiv har de? Är
motivet den asylsökandes bästa så långt det går?” - 26 april 2017:
Vad jag förstår består gruppen #vistårinteut av både ungdomar och äldre personer.
Personer med lång utbildning och mindre lång. Jag undrar vad det är som gör att en
person som är statligt eller kommunalt anställd tar sig rätten att frångå de lagar hela
vårt samhälle bygger på. Det liknar myteri.
Debattörer, aktiva för att unga afghanska pojkar och män utan asylskäl ska få stanna i
Sverige, skriver i Göteborgs-Posten: ”Vi har stor brist på tonåringar i landet.” 2 maj 2017:
•

Enligt Statistiska centralbyrån är redan nu (2016) överskottet av män i just de åldrar
debattartikelskrivarna talar om, enormt. Det är knappast så att fler afghanska män utan
laglig rätt att vistas i Sverige behövs…
• Rektor på gymnasieskola: ”Det här är en krutdurk som kommer att explodera.” 13 maj 2017
Det här är en krutdurk som kommer att explodera
På vårt gymnasium, i en stad med cirka 40.000 invånare har, vi ett femtiotal
ensamkommande asylsökande unga pojkar och män, främst afghaner. Långtifrån alla
verkar vara under 18 år, men de är inskrivna som yngre eftersom Migrationsverket har
gått på vad de själva har uppgett när de sökte asyl. I flera fall är åldern inte styrkt. På
våra högstadier i kommunens skolor har vi ytterligare ett antal.
• De är ofta varken ”barn” eller ”flyktingar” – tänk att det är så svårt att förstå! 22 maj 2017:
Det har funnits information om dem som slarvigt i Sverige kallas ”ensamkommande
flyktingbarn” – personer som sällan är barn och lika sällan är flyktingar – i flera år. Det är
helt obegripligt varför man ändå i olika oﬀentliga sammanhang i Sverige envisas med
att kalla dessa minderåriga och påstått minderåriga asylsökande män – företrädesvis
hazarer från Afghanistan, Pakistan och Iran – för just ”ensamkommande flyktingbarn”.
Varför? De berättar ju själva att de ”söker ett bättre liv”. Att man då envisas med att
benämna dem ”flyktingar” och säga att de är ”på flykt” är helt obegripligt.
• Snedvriden syn på rätten till skydd och asyl - 29 maj 2017:
Jag ska här ge exempel på hur personer, som inte tycker att utlänningslagen ska följas,
resonerar (hur de ställer sig till andra lagar är inte känt). De tycker alltså att
utlänningslagen inte ska följas speciellt vad gäller unga afghanska män trots att
dessa, enligt rapporter från UNHCR, AREU med flera och ofta även utsagor från dem
själva, tagit sig till Europa för att få ”ett bättre liv” och som följaktligen i två instanser
fått avslag på sina asylansökningar.
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• Om ”ensamkommande barn”: Hade politiker lyssnat och media rapporterat sakligt
och korrekt så hade det inte sett ut som det gör i Sverige idag. - 30 maj 2017:
När det här inslaget från Sveriges Radio lades upp för snart ett år sedan, hade miggor
och andra här på bloggen redan larmat i nio år. Nio år. Och inte mycket hände, annat
än att en ytterst högljudd rörelse uppstod och fick fäste. De kräver, osannolikt nog,
att ”ensamkommande inte alltid så unga” asylsökande, främst hazarer – till stor del
unga män som de kallar ”våra barn” och som de vägrar inse varken är ”deras barn”
eller ens barn överhuvudtaget – ska få stanna i Sverige utan asyl- eller skyddsskäl! Bara
för att rörelsens medlemmar vill det och tycker det.
• Om en ohederlig text. Eller okunnig. - 1 juni 2017:
Sans och balans har länge efterlysts i rapporteringen om asyl- och migrationsområdet.
Förgäves. Att enskilda skribenter inte bryr sig om att kontrollera fakta och skriver lite
som de vill och tror och tycker, har vi sett otaliga exempel på. Men i dessa tider när
medierna (under galgen, men ändå) till och med så smått börjar utvärdera sin under
decennier tendentiösa och ofta faktaresistenta rapportering, så borde Sydsvenskan
inte släppa igenom sådana här texter. Inte ens på sin kultursida.
• En migga: ”De här afghanska ungdomarna och männen försätter sig alltså medvetet
i en situation där de förlorar sitt skydd i Iran.” - 19 juni 2017:
Av alla svenskar krävs eget ansvar, ansvar för vad man gör, vilka risker man tar.
Självklart måste det ju gälla även andra länders medborgare; dessa andra länders
medborgare som medvetet tar risker måste ta ansvar för vad de valt att göra. Afghaner
från Iran har inte skyddsskäl mot något land. Migrationsverkets utreder och försöker
utröna just vilka eventuella personliga, individuella skydds- eller i undantagsfall asylskäl
som afghanska medborgare från Iran kan ha.
• Att bedrägerier polisanmäls och får konsekvenser måste vara en självklarhet i en
rättsstat - 25 juni 2017:
– Det här handlar om att vi behandlar alla lika. Vi anmäler per automatik personer som
försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder, felaktiga ersättningar från
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, säger kommunstyrelsens ordförande
Johan Abrahamsson och fortsätter:
– Asylsökande som har ljugit om sin ålder kostar skattebetalarna stora pengar. Om du
till exempel har tre elever som är över 20 år i en gymnasieklass stjäl de resurser från
någon annan. Vi hoppas att frågan lyfts nationellt och att fler kommuner följer vårt
exempel.
Bidragsfusket måste stävjas, det är inga småpengar vi pratar om. Ensamkommande
kostar samhället stora belopp.
• ”Europa skickade mig en gång till Afghanistan och nu andra gånger jag kommer till
Europa finns nån reglar som migrationsverket får inte sticka mig till andra gång?” 4 juli 2017:
Nu kan man invända och säga att det inte är en god mans skyldighet att behärska
utlänningslagen och känna till allt om asylprocessen och det stämmer givetvis. Men
samtidigt kan man ändå tycka att om en person går in som stöd åt unga afghaner och
andra asylsökande så borde en viss utbildning i detta ingå. Man borde åtminstone på
ett grundläggande sätt kunna ge information om vad som utgör asyl- respektive
skyddsskäl och att det inte räcker att man haft det fattigt och jobbigt i sitt hemland och
vill ha ett bättre liv, eller att man väntat länge på beslut eller ens att man är under 18 år,
för att få rätt till uppehållstillstånd i Sverige.
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• UNHCR: ”De väljer att söka asyl för att de upplevt att Sverige erbjuder goda
möjligheter till utbildning, respekterar mänskliga rättigheter, har en rättvis och eﬀektiv
asylprocess och ger möjlighet till ekonomisk utveckling.” - 10 juli 2017:
Först – ur UNHCRs rapport om UASC (Unaccompanied and separated children) från
oktober 2016:
Inte ett enda ord om skyddsbehov i enlighet med utlänningslagen…
De väljer att söka asyl för att de upplevt att Sverige erbjuder goda möjligheter till
utbildning, respekterar mänskliga rättigheter, har en rättvis och eﬀektiv asylprocess och
ger möjlighet till ekonomisk utveckling.
• Stora resurser sätts in för att hitta dessa så kallade ”barn” som rånar, våldtar och
stjäl. Och sedan släpps de ut på gatan igen… - 29 juli 2017:
Södermalmsnytt: Gatubarnen blir allt fler och allt yngre. Men polisen och socialtjänsten
har i nuläget inte tillräckliga verktyg för att kunna få bort barnen från gatan.
Kommentar: ”Gatubarn”? Hur vet man att det handlar om ”barn”? Ofta påstår dessa
personer att de är antingen under 15 år för de vet att de då i Sverige kan göra precis
vad som helst, till och med mörda, utan att få någotsomhelst straﬀ. Många påstår att
de är under 18 år då ev straﬀ också är nästintill skrattretande och inget som gör att de
avhåller sig från brott. De har inga id-handlingar, svenska myndigheter gör sällan
åldersbedömningar; säger en 22-åring att han är 13 år gammal så är han det och då är
han ett ”barn”. Det är en ytterst märkligt och oförklarlig hållning som inte på något sätt
är acceptabel.
• Sugar Mamas - 31 juli 2017:
I vågen av flyktingar 2015 kom många unga män till Österrike. I sina hemländer hade
de jobb, bostäder, pengar, flickvänner – i Österrike har de ingenting. ”Det är svårt att
hitta en flickvän här, många unga kvinnor är rädda för flyktingar”, säger Hasan. Det är
också därför män som Hasan ger sig in i relationer med äldre österrikiska kvinnor.
Dessa kvinnor ger dem någonstans att bo, pengar och gåvor och i gengäld kräver sex.
En överenskommelse som båda parter vinner på, kan det tyckas. Åtminstone vid första
anblicken.
• Extra Mamas - 1 augusti 2017:
Den här rörelsen, som talar om sig själv som ”en folkrörelse”, kräver ”amnesti” åt de
unga männen. Signifikativt för den är, att den anser att alla minderåriga och vuxna
asylsökande män (och flickor och kvinnor, men de är få) som tagit sig till Sverige
ensamma, måste få stanna här, försörjas, utbildas och i förekommande fall vårdas här.
I varje fall om de varit här över ett år… För att de tagit sig ända hit. Och för att
rörelsens medlemmar tycker det. Medlemmarnas vilja, tyckande och önskemål ska
stå över lagen.
• Det är inte skattebetalarnas sak att tillhandahålla mötesplatser åt personer utan rätt
att uppehålla sig i Sverige - 3 augusti 2017:
Allvarligt talat, hon (Åsa Lindhagen, MP) vill alltså att personer (långt ifrån alla barn)
som antingen vistas här helt olagligt eller som har ”okynnessökt” asyl (Marocko är inte
ett land i krig) ska få ”mötesplatser där de känner sig trygga”, mötesplatser bekostade
av oss som utsätts för deras hänsynslösa och brutala våld vid rån och våldtäkter? Vad
ska hon föreslå för oss för att vi ska känna oss trygga? Det är ju ändå stockholmarna
hon företräder och deras pengar som betalar hennes höga lön. Eller får hon bidrag från
marockanska staten för sin verksamhet och är det i så fall inte en verksamhet hon
borde bedriva utanför sitt politiska uppdrag?
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• Ett av de största sveken mot dem som byggde landet och som tack tvingas leva på
pensioner under EU:s fattigdomsgräns medan påstått minderåriga utomeuropeiska
migranter och asylsökande får kosta 10, 12 gånger så mycket - 6 augusti 2017:
En stor andel av den flyktinggrupp som kallats ensamkommande barn kan i själva
verket vara vuxna män. Enligt Rättsmedicinalverket är runt 80 procent av de som hittills
fått genomgå den nya medicinska åldersbedömningen vuxna.
• Galenskaperna kring så kallade ensamkommande barn måste få ett slut! 8 augusti 2017:
Jag hörde berättas av en vän som hade träﬀat en anställd på ett HVB med fyra
”ensamkommande” i släptåg. Vännen hade undrat särskilt över varför ett av dessa
”barn”, som såg ut att vara i minst 35-årsåldern, hanterades som minderårig. Den
HVB-anställde svarade att:
Om han uppfattar sig som 16 år gammal så behandlar vi honom som 16 år gammal.
• Om en demonstration som fått tillstånd att pågå 14 timmar om dygnet i 14 dagar på
allmän plats mitt i Stockholm - 10 augusti 2017:
En demonstration där man kräver (!) att, i strid med svensk lag, få stanna i Sverige,
hade kunnat ges tillstånd för tre timmar på Sergels torg, exempelvis. Inte för en
månads utrymmeskrävande demonstration på en allmän plats mitt i Stockholm som
ska vara öppen och tillgänglig för alla.
• ”Ni förnedrar oss”, säger hazarernas talesperson och kräver att alla hazarer ska få
stanna i Sverige trots avslag i två asylprocesser. - 12 augusti 2017:
Dessa människor, en majoritet vuxna män men även pojkar, flickor och kvinnor – alltså
att hazarer som vistas olagligt i Sverige – plötsligt ska få dessa beslut ogiltigförklarade
och i stället ska Sverige av obegriplig anledning ta in dem och bekosta deras liv och
leverne här. Det är bisarrt. Och inte lite fräckt. Som detta, som sägs av den här
gruppens talesperson:
Leder inte Löfven det här landet? Varför tar inte Socialdemokraterna ansvar? Vi mår
inte bra. Ni har förnedrat oss. Vi vill leva i Sverige och bygga det här landet starkare.
• Medborgarplatsen – dygnetrunt skådeplats för icke-medborgares demonstration 14 augusti 2017:
På Medborgarplatsen pågår sedan en vecka en dygnetrunt demonstration där icke
medborgare inte bara demonstrerar utan även ställer orimliga krav och hotar att inte
lämna platsen innan de får vad de vill: ”rätt svar”. Och ”rätt svar” är att hazarerna som
sitter där, varav många enligt egen utsago befinner sig olagligt i landet, och alla andra
hazarer som befinner sig i Sverige ska ges ”amnesti” (?!). Alltså att dessa personer med
ett penndrag, trots prövning i två instanser som resulterat i avslag på asylansökan,
ändå ska få stanna och ges bostäder, försörjning, vård och tandvård samt utbildning
här!
• Skribenter om asylsystemet och den reglerade invandringen i samband med den
märkliga ”strejken” på Medborgarplatsen - 16 augusti 2017:
Henrik L Barvå i NWT: I Sverige har vi ett system för asylhantering som vi måste följa.
Det bygger på att våra folkvalda fattar lagar och fastställer kriterier för asyl som sedan
Migrationsverket och ytterst migrationsdomstolarna sedan tillämpar.
———Därför måste kraven på en amnesti och/eller utvisningsstopp för de unga afghanerna,
de flesta män, avvisas. De har gått igenom asylprocessen och funnits sakna tillräckliga
skäl för att beviljas uppehållstillstånd i landet. Och då måste man också lämna landet,
något även statsminister Stefan Löfven sagt.
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• God natt, Sverige! ”Och för alla oss som har mött många av de här så vet vi att det
är väldigt ambitiösa, fina ungdomar och, efter ett par års tid som sagt… det är fel att
skicka tillbaka dem.” - 21 augusti 2017
I inslaget i Sveriges Radio säger en av paneldeltagarna så här:
Vad vi ser nu på Medborgarplatsen är att de som vanligtvis står i samhällets
skottglugg har helt plötsligt tagit initiativet själva. De gör det på sina villkor, de är
extremt välorganiserade och människor ser att det här är en fråga om liv eller död, det
här är deras sista utväg
Tror hon verkligen att de har organiserat detta helt själva? Vet hon inte vilka som står
bakom/bredvid dessa hazarer som sitter på Medborgarplatsen? Aningslöst, i så fall.
Eller medvetet vilseledande, jag vet inte vilket. Och hur kan man påstå att det är ”en
fråga om liv eller död” när det lever ca 2,7 miljoner hazarer och totalt 35 miljoner
människor i Afghanistan?
• Icke medborgare och personer som vistas olagligt i landet har tillåtits uppta en stor
del av den oﬀentliga rummet och bryta mot demonstrationstillståndets regler 28 augusti 2017
Och under demonstrationen har de åtskilliga gånger upprepat att ”vi går inte härifrån
innan vi får svar” – och när de fått besked om att de ju redan har fått svar så har de
inte respekterat det. I stället har de visat att de inte accepterar vad Migrationsverket
och migrationsdomstolarna slagit fast när dessa meddelat negativa beslut på
asylansökningar där personerna inte befunnits ha några skäl att invandra i Sverige.
• En migga: ”Jag måste sitta och bevilja PUT till ”ensamkommande afghaners”
anhöriga, som märkligt nog ofta bor i Pakistan.” - 29 augusti 2017:
Borde man inte kontrollera ”ensamkommande afghaners” identitet lite extra när de
börjar ansöka om att få hit familj från Pakistan? Pakistan har en egen hazarisk
befolkning; de är pakistanska medborgare men när hazarer därifrån kommer hit utan att
ha asyl- eller skyddsskäl men för att få en tillvaro bekostad här, ljuger de och säger att
de är hazarer från Afghanistan. Det är ju märkligt om deras identitet inte kontrolleras
när det framkommer att familjen, som inte alls är från Afghanistan, också vill komma hit
och som inte heller har asyl- eller skyddsskäl.
• Who’s running the show? - 30 augusti 2017:
Vem styr landet? Är det hazarerna från i huvudsak Iran tillsammans med vistårinteutaktivister och andra ”grupperingar” som ska styra den svenska asylhanteringen genom
utpressning: ”Vi lämnar inte Medborgarplatsen innan utvisningarna till Afghanistan
stoppas”.
• ”De allra flesta utvisade afghaner möts av sina familjer, vårt mottagningscenter i
Kabul står tomt.” - 31 augusti 2017:
Det finns undantag, men den stora majoriteten har, enligt dem som vi pratar med,
kontakt med sina familjer. Jag blir väldigt förvånad om majoriteten av afghaner i Europa
inte skulle ha någon kontakt med någon i Afghanistan, även om man har vistats
länge utanför landet.
• Kronen Zeitung, Österrike: ”Den pågående åtgärden är en del av en europeisk
kampanj.” - 31 augusti 2017:
På Medborgarplatsen, där för övrigt det en månad långa demonstrationstillståndet går
ut idag (om inte förlängning återigen medgetts…) stannade demonstranter hela
nätterna trots avsaknad av tillstånd till det. Och även här har afghanerna krävt (!) att få
träﬀa – inte en regeringsrepresentant, även om flera sådana besökte dem ändå – utan
Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.
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• Afghaner. Wien: protester i tre dygn. Stockholm: allehanda krav i över en månad. 3 september 2017:
I vilket annat land på jorden kan asylsökande och personer som vistas olagligt i ett land
under lång tid sätta sig på allmän plats och – förutom att kräva att de ska få stanna och
försörjas i Sverige trots att de inte har lagliga skäl till det och de har fått avslag på sina
asylansökningar -lägga sig i det landets inrikespolitik?
• Bedrägerierna avslöjas – 83 procent av de åldersbedömda asylsökande ”barnen” är
äldre än 18 år - 4 september 2017:
Av totalt 4.107 personer som åldersbedömts bedömdes alltså 3.415 personer vara
äldre än 18 år. Det är en hisnande siﬀra. Hisnande! Att dessa bedrägerier är satta i
system kan nu inte ens längre de mest motvilliga och faktaresistenta personer förneka.
83 procent av de från mitten av mars till 31 augusti 2017 åldersbedömda asylsökande
som påstått sig vara ”ensamkommande barn” är inte alls det. De har ljugit om sin ålder
och har därmed på ett bedrägligt sätt skaﬀat sig förmåner, skolgång, dyra boenden,
gymkort, rekreationsresor, kläder, fickpengar etc. Samtidigt som de också på falska
grunder försökt skaﬀa sig uppehållstillstånd i landet.
• En minderårig afghansk flicka står som anordnare och därmed ansvarig för den 1,5
månader långa sittstrejken som har ett flertal olika syften - 6 september 2017:
Polisen har gett en minderårig flicka tillstånd att anordna en sittstrejk där afghaner
kräver att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas samt att pensioner och LSS-stödet
ska höjas och dessutom stödjer de en BB-ockupation.
Det är en aning förvånande att en icke myndig person kan vara juridiskt ansvarig för en
så pass stor händelse som en 1,5 månader lång sittstrejk för 400 deltagare på två olika
platser i centrala Stockholm: först Medborgarplatsen och sedan Norra bantorget.
• Ung i Sverige + Social Politik = Sant - 8 september 2017:
Sedan början av augusti har afghaner sittstrejkat och meddelat att de kommer att sitta
på oﬀentliga platser tills de får ”rätt” svar: att de, trots avslag och icke befintliga asyleller skyddsskäl får uppehållstillstånd i Sverige.
• De här unga männen med sina starka drivkrafter och visioner behövs för att ”bygga
landet”, sitt eget land. - 11 september 2017:
Den som inte har rätt att stanna i Sverige ska inte heller ges ”mixed signals”. De ska
inte som vuxna män utan rätt att vistas i landet gå i skolan här, inte ges bostäder eller
ekonomiska bidrag utan fås att förstå att de inte har någon framtid i Sverige utan enligt
lag ska återvända. Med den enorma drivkraft de har att vilja ”bygga landet” och skapa
bättre förutsättningar för handikappade och funktionshindrade; se till att äldre får höjda
pensioner och att kvinnor får god förlossningsvård så har de ju alla möjligheter att göra
något bra och viktigt i det land där de är medborgare! De här unga männen med
sina starka drivkrafter och visioner behövs för att ”bygga landet”, det vill säga sitt eget
land. Inte lämna kvinnor, barn och gamla att göra det.
• När man debatterar – och särskilt när man kräver något – är det alltid bra att ”get
your facts straight”. - 13 september 2017:
På Aftonbladet Kultur den 12 september skriver 85 författare och kulturarbetare en text
under rubriken Vi accepterar inte deportationerna. Bland annat:
Vi accepterar inte att Sverige deporterar flyktingar – varken barn eller vuxna – till ett
land dit svenskar avråds åka av säkerhetsskäl. Som flera debattörer redan påpekat, har
ungefär hälften av ungdomarna heller inte levt i Afghanistan någonsin, eller sen de var
mycket små. De sistnämnda är i de flesta fall barn till flyktingar eller illegala
gästarbetare i Iran.
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• Riksdagsdebatt om ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga asylsökande
den 13 september 2017 - 15 september 2017:
Det hela börjar med att en representant för Vänsterpartiet, Christina Höj Larsen, tackar
varenda påstått och faktisk minderårig asylsökande – också dem som vistas olagligt i
riket – för att de, som hon uttrycker det:
… varje dag kämpar. Jag vill tacka Ung i Sverige för att ni har visat hur maktlöshet kan
bli till makt när människor står upp för varandra.
• En migga: ”Vi har just nu fem afghaner i 30-årsåldern hos oss som vill bli barn.” 15 september 2017:
Vi har alltså gråhåriga BUV-gamlingar (BUV = barn utan vårdnadshavare) som vi lägger
en massa pengar på helt i onödan. Resorna går på ca 2.000 – 3.000 kronor per person
och undersökning. Ingen har hittills fått sin ålder bedömd som under 18 år, samtliga
har konstaterats vara ”18 eller äldre”, som det står i utlåtandena.
Dessa fem afghaner har befunnit sig i våra boenden i minst två år redan som ”barn”.
De ser chansen och utnyttjar den tack vare Sveriges dumma jävla agerande.
• Ska kommuner bryta mot bestämmelserna? - 19 september 2017:
Man ska således besluta om ifall man medvetet ska gå emot de regler som säger att
vuxna asylsökande (de som fyllt 18 år) ska bosättas i Migrationsverkets regi till en
betydligt lägre kostnad än om de är under 18 år. Kommunstyrelsen ska alltså besluta
dels om den ska bryta mot bestämmelserna (!); dels om den ska lägga de extra
kostnaderna som deras brott mot bestämmelserna medför, på kommuninvånarna –
eller, om det är så att man får statliga bidrag för att bryta mot dem: på alla
skattebetalare.
• Linköpings kommun använder 5 miljoner skattekronor till att fortsätta behandla 50
asylsökande som fyllt 18 år som minderåriga - 20 september 2017:
Kommunstyrelsen i Linköpings kommun fattade den 19 september beslut om att man,
mot reglerna, ska fortsätta att behandla 50 asylsökande som enligt uppgift fyller 18 år
under hösten, som ”barn”. Till en kostnad av 5 miljoner kronor (100.000 kronor per
asylsökande) fram till den 28 februari 2018 då, som kommunen säger: ”Nytt
ställningstagande kan bli aktuellt”. Kostnaden fördelas till hälften på kommuninvånarna,
till hälften på skattebetalarna i resten av landet.
• En kommuninvånare: ”Kommunen bekostar boenden för minderåriga åt asylsökande
som är över 18 år gamla.” - 20 september 2017:
Kommunen har således beslutat att bekosta boenden för minderåriga åt asylsökande
som är över 18 år gamla. Det ska gälla under hela 2018. Varför man gör det när lagen
anger att vuxna asylsökande är Migrationsverkets ansvar vet jag inte. Inte heller vet jag
vad som sedan ska hända, och hur man tänker agera givet de förutsättningar som kan
hinna inställa sig till 1 januari 2019 framgår inte.
• Hur kan en aktiviströrelse vara så informations- och faktaresistent? - 26 september
2017:
Personer som snart fyller 18 år eller är över 18 år gamla ska återvända om de har fått
avslag på sina asylansökningar. Det har ingenting alls att göra med ”barns rätt till liv”.
Rörelsens ansvariga och andra aktörer borde betänka hur respektlöst det är att
uppmana och stötta afghanska medborgare utan rätt att vistas här att stanna kvar och
strunta i vad svenska domstolar slagit fast: att de ska lämna landet. Som
ansvarskännande ”hjälpare” borde de i stället bidra till att få dem att respektera
svenska domstolsbeslut och stötta dem i återvändandeprocessen. Det skulle vara
respektfullt mot Sverige och svenska lagar, beslut och domar, men också mot dem
som de annars ger falskt hopp.
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• Att inte rapportera och informera korrekt och allsidigt är att svika de asylsökande 27 september 2017:
Att man som afghansk medborgare skulle ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige för att
man är minderårig (eller vuxen) har en sjukdom som man vill ha vård för och man har
har lyckats ta sig hela vägen hit, är fel. Genom reportage som det här (i SVT)
bidrar medier – i detta fall SVT – till att ge den uppfattningen.
• I rättssäkerhetens namn - 28 september 2017:
Joakim Lamotte: Uppföljning på reportage om vuxna kriminella på HVB-hem
”Jag slutade för tre veckor sedan på ett SIS-hem och de aggressiva utåtagerande
ensamkommande ”barnen” var en anledning. Afghanerna har en rangordning och visar
sin makt genom sexuella övergrepp både mot varandra och andra. De som har lägre
rang erbjuder sexuella tjänster för att visa sin underkastelse. Det finns även
”danspojkar” som poserar för de äldre. Det är ju inte svårt att förstå att när man samlar
en eller flera på en institution i olika åldrar, med många ”överåriga” så fortsätter
rangordningen även där.

Extraläsning
• Tio år för sent, men heder åt de två reportrarna på Sveriges Radio som på riktigt
verkar anstränga sig för att försöka att ge en mer nyanserad och sann bild av dem
som kallas ”ensamkommande barn och ungdomar” 14 december 2015
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