
	

Om Adil, uiguren från Guantánamo	

Den	 här	 sammanställningen,	 gjord	 den	 6	 januari	 2009	 och	 ströcker	 sig	 från	
den	22	augusti	2006	till	den	5	 januari	2009,	som	handlar	om	Adil	Hakimjan,	
innehåller	mina	och	andras	 texter	på	bloggen	samt	mängder	av	 länkar	 i	 tex-
terna.	Genom	att	klicka	på	dem	kommer	man	till	angivna	artiklar,	brev,	doku-
ment	och	till	radio-,	tv-	och	Youtube-inslag.		

Sammantaget,	om	man	dessutom	 läser	det	 som	 Hinns	under	 Hliken	Uigurerna	
från	Guantánamo	högst	upp	på	bloggen,	får	man	en	tämligen	väl	täckande	bild	
av	historien	om	Adil	Hakimjan	och	hur	han	hanterats	dels	i	USA	men	främst	i	
Sverige,	av	Migrationsverket.	

Adil	Hakimjans	offentliga	biträde	är	Sten	De	Geer,	en	av	Sveriges	mest	kunniga	
och	erfarna	advokater	på	asylområdet.	

©	Merit	Wager	

.	

Information	tillagd	den	10	september	2021	

Sammanställningen	i	detta	dokument	gjordes	alltså	den	6	januari	2009.	En	del	länkar	fungerar	
inte	längre.	De	ligger	ändå	kvar,	men	materialet	de	pekar	mot	är	borttaget	av	dem	som	publicerat	
det,	det	har	ju	gått	ganska	lång	tid.	Dock	är	det	också	många	länkar	som	fortfarande	fungerar,	
bland	annat	till	mina	artiklar	på	Svenska	Dagbladets	ledarsida	och	en	del	inslag	i	Sveriges	Radio,	
till	brev	och	inlagor	av	olika	slag	och	till	artiklar/texter	i	svenska	och	amerikanska	medier	

En	del	länkar	går	till	inlägg	på	min	gamla	sajt	som	avslutades	och	övergick	i	den	nuvarande	den	8	
december	2016.	Många	äldre	inlägg	från	den	tidigare	sajten	har	Hlyttats	över	till	den	nya	sajten,	
men	långtifrån	alla.	

Sammanställningen	omfattar	material	från	den	22	augusti	2006	till	den	5	januari	2009. 
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Om uigurerna från Guantánamo som skickades till Albanien 
Publicerat	tisdag,	22	augusti,	2006		

Jag	har	tyvärr	inte	tid	att	översätta	artikeln	ur	Wall	Street	Journal	från	engelska	
till	svenska,	men	alla	som	behärskar	engelska	och	är	intresserade	av	att	veta	hur	
det	går	för	dem	kan	läsa	artikeln	här.	Jag	har	också	skrivit	om	dem	här	på	bloggen	
tidigare.	

Jag	har	kontaktats	av	deras	amerikanska	ombud	som	bett	om	hjälp;	en	av	männen	har	en	syster	
som	har	uppehållstillstånd	i	Sverige	och	han	(men	även	de	andra)	skulle	vilja	komma	till	Sverige.	
Men,	som	vi	vet	sedan	Mordechai	Vanunu*	försökte,	så	måste	man	enligt	utlänningslagen	beHinna	
sig	i	Sverige	när	man	söker	asyl.	Asyl	kan	man	inte	söka	från	ett	annat	land,	man	måste	vara	på	
plats.	Och	dessa	män	är	inte	i	Sverige,	de	är	i	Albanien.	

*Läs	om	Mordechai	Vanunu	i	Ny	Teknik	7	april	2004,	Amnestys	text	om	honom	den	30	april	2005	samt	
Dokument	Utifrån	i	SVT,	den	8	juli	2005.	

Oacceptabelt att utvisa en uigur till Kina! 

Publicerat	tisdag,	15	april,	2008 	

	För	några	år	sedan	var	jag	ombud	för	en	uigur	från	Kina.	I	många	långa	timmar	
satt	vi	hos	en	insatt	och	kunnig	beslutsfattare	hos	Migrationsverket	och	gick	ige-
nom	 hela	 historien	 och	 jag	 sa	 till	 henne	 att	 om	 någon	 har	 Hlyktingskäl,	 alltså	
verkliga	Hlyktingskäl	och	inte	“bara”	asylskäl,	så	är	det	min	klient.	Jag	bad	henne	
att,	om	hon	 inser	detsamma,	 fatta	beslutet	om	uppehållstillstånd	själv	och	 inte	

tvinga	min	klient	att	överklaga	till	högre	instans	av	ren	slentrian	(vilket	Migrationsverket	tyvärr	
ofta	gör).	Ju	förr	han	får	uppehållstillstånd,	desto	snabbare	kommer	han	in	i	samhället,	där	han	
för	övrigt	redan	hade	tagit	plats	och	gjort	sig	hemmastadd.	

Och	miraklet	skedde:	den	kunniga	och	kloka	miggan	fattade	det	rätta	beslutet	i	första	instans	och	
beviljade	min	klient	Hlyktingstatus.	Detta	alltså	på	grund	av	den	ohållbara	situationen	för	uigurer	
i	Kina.	Det	var	andra	gången	på	de	 tolv	 år	som	jag	varit	ombud	för	asylsökande	som	någon	av	
mina	klienter	beviljats	Hlyktingstatus!	Den	andra	gången	som	en	av	mina	klienter	beviljades	Hlyk-
tingstatus	 rörde	 det	 sig	 om	 en	 regeringstjänsteman	 från	 Jemen	med	 en	 ohygglig	 historia	 som	
gick	att	belägga	och	som	också	Hick	beslutsfattaren	på	Migrationsverket	att	inse	att	här	bör	Hlykt-
ingstatus	beviljas	direkt,	i	första	instans.	

Nu	läser	jag	med	förvåning	i	Dagens	Nyheter,	under	rubriken	Protester	mot	utvisning	av	Hlykting	
till	Kina,	om	att	 en	25-årig	uigur	 ska	utvisas	 till	Kina.	Detta	 för	 att	någon	på	Migrationsverket	
ifrågasatte	hans	trovärdighet	då	han	med	hjälp	av	människosmugglare	kom	till	Sverige	2004.		
Migrationsverket	hävdar,	enligt	Dagens	Nyheter,	att	mannens	id-handling	manipulerats,	att	han	
ändrat	sina	uppgifter	och	att	han	överdrivit	sina	politiska	aktiviteter.	

Jag	har	inte	tagit	del	av	den	här	unge	mannens	historia,	jag	har	inte	läst	hans	handlingar.	Men	om	
han	är	uigur	så	ska	han	väl	inte	återsändas	till	Kina.	Att	man	inte	kan	återsända	en	uigur	till	Kina	
förstod	beslutsfattaren	i	fallet	med	min	uiguriska	klient,	varför	förstår	inte	andra	beslutsfattare	
inom	verket	detta?	Som	vanligt	handlar	det	–	i	det	stora	asyllotteriet	–	till	stor	del	om	dels	vilket	
ombud	en	asylsökande	har;	dels	vilken	beslutsfattare	han	råkar	få.	
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Jag upprepar: det är oacceptabelt att utvisa en uigur!	
Publicerat	torsdag,	19	juni,	2008		

Nu	har	Migrationsverket	beslutat	att	Adil	Hakimjan,	uiguren	från	Kina	som	suttit	
i	Guantánamo-lägret	i	många	år	utan	att	ha	gjort	något,	ska	utvisas	till	Albanien!	
Trots	allt	hans	lidande	i	helveteslägret.	I	Albanien	har	han	ingen	förankring	och	
han	har	 inte	heller	själv	sökt	asyl	där	utan	 transporterats	dit	av	USA.	 I	Sverige	
bor	hans	syster.	Jag	har	inte	läst	avslagsbeslutet	men	är	väl	införstådd	med	fallet	

i	övrigt.	Läs	och	lyssna	bland	annat	här	och	läs	här.	

Jag	har	skrivit	här	på	bloggen	om	uigurerna	som	satt	oskyldigt	inspärrade	på	Guantánamo	och	
som	USA	sedan	dumpade	i	Albanien.	Läs	bl.a.	inlägget	från	den	22	augusti	2006:	Om	uigurerna	
från	Guantánamo	som	skickades	till	Albanien.	

Jag	har	också	skrivit	om	utvisningen	av	en	annan	uigur	under	rubriken	Oacceptabelt	att	utvisa	
en	uigur,	och	själv	har	jag	varit	ombud	åt	två	uigurer	genom	åren:	en	var	under	18	år	och	hann	
fylla	18	medan	han	väntade	på	MIGs	långsamma	hantering	av	hans	anknytningsärende.	Efter	en	
hård	 kamp	 Hick	 han	 stanna	 till	 slut.	 Den	 andre	 beviljades	 helt	 korrekt	 asyl,	 det	 vill	 säga	 Hlykt-
ingstatus,	i	första	instans,	Migrationsverket.	

Det	är	både	moraliskt	och	mänskligt	fel	att	sända	Adil	Hakimjan	till	Albanien	och	det	Hinns	laglig	
möjlighet	att	bevilja	honom	skydd	här.	En	uigur	med	Adils	horribla	och	100	%	unika	historia,	en	
man	vars	identitet	är	känd	och	inte	ifrågasatt	och	som	har	en	syster	här	måste	vara	betydligt	vik-
tigare	att	skydda	än	personer	som	inte	behöver	skydd	överhuvudtaget	utan	endast	är	här	för	att	
“få	ett	bättre	liv”.	

Migrationsdomstolen	måste	göra	det	som	Migrationsverket	borde	ha	gjort	men	av	någon	anled-
ning	inte	gjorde:	ge	Adil	Hakimjan	en	fristad	i	Sverige!	

Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo - del 1 

Publicerat	torsdag,	26	juni,	2008		

Nu	börjar	jag	att,	här	på	bloggen,	berätta	den	otroliga	historien	om	Adil,	uiguren	
från	Kina	som	hamnade	i	Guantánamo	och	oskyldig	satt	inlåst	 i	en	bur	i	fyra	år	
och	 som	 sedan	 släpptes	 och	 dumpades	 av	 USA	 i	 Albanien	 av	 alla	 ställen,	 så	
snabbt	 att	 ingen	 hann	 reagera.	 Här	 Hinns	 en	 liten	 introduktion	 på	 TV4:s	 sajt.	
Lyssna	också	på	Randi	Mossige	Norheims	inslag	i	SR	om	de	oskyldiga	uigurerna	i	

Tirana,	Albanien.	

Redan	i	maj	2006	kontaktades	jag	av	diverse	organisationer	och	jurister	i	USA	som	bad	om	hjälp	
med	att	få	Adil	till	Sverige	där	han	har	en	syster.	USA	ville	snabbt	få	ut	honom	ur	landet,	kanske	
för	att	han	(och	ytterligare	några	oskyldiga	uigurer)	inte	skulle	hinna	inleda	en	rättsprocess	mot	
amerikanska	staten	för	det	lidande	de	utsatts	för	av	USA	och	dess	regering.	

Då,	sommaren	2006,	gick	det	inte	att	göra	mycket	eftersom	man	måste	beHinna	sig	i	landet	för	att	
söka	asyl	och	Adil	hade	tvångstransporterats	till	-	och	dumpats	i	-	Albanien.	

Nu	Hinns	han	i	Sverige	sedan	november	förra	året.	Han	har	sökt	asyl	och	han	har	träffat	sin	syster	
som	han	inte	sett	på	många	år.	Sin	fru	och	sina	barn	har	han	fortfarande	inte	sett	på	snart	nio	år.		
I	Albanien	Hinns	inga	andra	uigurer	än	han	själv	och	fyra	andra	män	som	också	tvångssänts	dit.	
Och	Albanien	 tillåter,	 enligt	muntliga	uppgifter	 till	 Adil,	 inte	 familjeåterförening.	 Principen	om	
familjens	enhet	är	rättslig	princip	i	anslutning	till	Genèvekonventionen	
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Läs	bland	annat	här,	här	och	här	lite	av	vad	som	skrivits	och	nämnts	i	media	i	Sverige	om	Adil.	
Snart	följer	mer	information	om	Adil	och	hans	öde	-	uppbackad	av	dokument	som	jag	kommer	
att	lägga	upp	och	länka	till	eller	citera	ur.	Det	är	dokument	som	visar	en	skrämmande	omänsklig	
inställning	 till	denne	man	och	hans	unika	 levnadsöde	och	 lidande.	Det	 är	dokument	som	visar	
inkompetens	och	slarv	utan	like	på	högsta	nivå	inom	Migrationsverket.	Man	tror	inte	att	det	är	
sant,	eller	rättare	sagt:	allmänheten	tror	knappast	att	det	kan	gå	till	så	som	t.ex.	i	Adils	fall,	men	
vi	som	agerat	på	asylområdet	i	decennier,	vi	vet.	Advokater	vet.	Jurister	vet.	Ombud	av	olika	slag	
vet.	 Frivilligorganisationer	vet.	 “Alla”	vet.	Ak ndå	pågår	det,	dag	ut	och	dag	 in	och	nonchalansen	
Hinns	alltså	ända	uppe	på	ledningsnivå	inom	Migrationsverket.	

Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo - del 2 

Publicerat	torsdag,	26	juni,	2008		

Det	kommer	att	bli	många	delar	i	den	här	serien	och	längre	fram,	när	Hler	texter	är	skriv-
na,	samlar	jag	dem	i	ett	enda	dokument.	Som	en	bok.		

Dagsfärsk	information:	
Samma	 verksjurist	 vid	 Migrationsverket,	 Helene	 Hedebris,	 som	 tillsammans	 med	 rättschefen	
Henrik	Winman	 fattade	avvisningsbeslutet	gällande	Adil	Hakimjan	den	19	 juni	 i	 år,	har	nu	 fått	
advokaten	Sten	De	Geers	 överklagan	 till	Migrationsdomstolen!	Samma	person	alltså,	 om	vars	
beslut	han	bland	annat	skriver	så	här:	

Migrationsverket	 har	 inte	 handlagt	 ärendet	med	 erforderlig	 omsorg	 och	dessutom	
förfarit	grovt	oredligt	genom	att	vilseleda	det	offentliga	biträdet	i	ett	ytterst	väsent-
ligt	 avseende.	 Migrationsverkets	 vägran	 att	 tillåta	 muntlig	 handläggning	 inför	 de	
tjänstemän	som	föredragit	och	beslutat	 i	 ärendet	har	sannolikt	bidragit	 till	verkets	
misstag	i	ärendet.	

Det	är	en	allvarlig	anklagelse.	Det	är	allvarligt	att	en	av	Sveriges	främsta	-	i	mina	ögon	den	främs-
ta	-	“Hlyktingadvokaten”,	Sten	De	Geer,	som	arbetat	med	asyl-	och	Hlyktingfrågor	i	långt	över	20	år,	
skriver	så	i	ett	överklagande	till	Länsrätten	i	Stockholms	län	(Migrationsdomstolen)?	Förstår		
regeringen,	 riksdagen,	 JK	 och	 Sveriges	 Advokatförbund	med	 Hlera	 hur	 illa	 ställt	 det	 är	 när	 en	
verksjurist	och	en	rättschef	kunde	släppa	ifrån	sig	ett	beslut	som	Sveriges	främsta	Hlyktingadvo-
kat	mer	eller	mindre	helt	sågar?	

Flera	andra	allvarliga	misstag	(av	slarv,	okunskap,	nonchalans?)	har	begåtts	i	hanteringen	av	och	
beslutsfattandet	i	Adil	Hakimjans	ärende.	Två	av	dem:	

Migrationsverket	har	läst	handlingarna	i	ärendet	till	den	grad	slarvigt	att	man	upp-
fattat	att	två	av	H:s	svågrar	blivit	avrättade	på	grund	av	politisk	aktivitet	trots	att	det	
mycket	tydligt	angivits	att	det	är	en	svåger	som	avrättats.	

Migrationsverket	 hade	 så	 bråttom	 när	 beslutet	 skrevs	 att	man	missat	 att	 Thomas	
Hammarberg	är	kommissionär	för	mänskliga	rättigheter	vid	Europarådet,	en	i	sam-
manhanget	synnerligen	väsentlig	uppgift.	

Vartenda	 ord,	 vartenda	 uttalande,	 varenda	 tjänsteanteckning	 ska	 visas	 upp	 till	 allmänt	 beskå-
dande	med	krav	på	att	någon	-	regeringen,	riksdagen,	EU	-	agerar	mot	den	myndighet	som	så		
Hlagrant	 låter	sina	anställda	slarva	igenom	ett	beslut	som	är	 livsavgörande	för	en	oskyldig	man	
från	en	svårt	förföljd	minoritet	i	Kina	som	suttit	i	en	bur	i	fyra	år	och	inte	har	sett	sin	familj	på	
snart	nio	år!	

Det	här	ska	inte	gå	ouppmärksammat	i	vare	sig	Sverige	eller	andra	länder	-	många	internationel-
la	medier	följer	Adils	öde	-	och	dumhet,	ignorans,	okunskap,	ovilja	att	agera	korrekt	ska	inte	bara	
stävjas,	det	ska	stoppas!	
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Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo - del 3	
Publicerat	söndag,	29	juni,	2008		

I	sitt	beslut	att	avslå	Adil	Hakimjans	begäran	om	uppehålls-	och	arbetstillstånd	
respektive	Hlyktingförklaring,	anger	beslutsfattarna,	rättschefen	Henrik	Winman	
och	verksjuristen	Helene	Hedebris,	felaktigt	att	Adil	har	”okänt	medborgarskap”.	
De	väljer	att	helt	bortse	från	att	samtliga	organisationer,	jurister	i	USA	och	andra	
personer	som	är	insatta	i	ärendet,	liksom	Adil	själv,	anger	att	han	är	medborgare	

i	Kina!		

Winman	och	Hedebris	väljer	alltså	att	misstro	dem	alla,	 inklusive	den	amerikanska	staten	som	
sänt	uiguren	Adil	Hakimjan	till	Albanien	som	”kinesisk	medborgare”.	

Varför	 gör	 de	 så	 här?	 Säg	 det!	 Outgrundliga	 äro	 inte	 sällan	 miggornas	 vägar,	 men	 man	 hade	
kanske	ändå	hoppats	att	det	inte	skulle	gå	till	så	här	på	allra	högsta	nivå	inom	Migrationsverket.	
Särskilt	när	ett	unikt	 ärende	hamnar	på	så	höga	bord.	Det	går	inte	att	 lita	på	Migrationsverket,	
slarv	och	inkompetens	Hinns	på	alla	nivåer.		

Vad	säger	generaldirektören	om	hur	ärendet	hanterats?	Han	verkar	ha	tvått	sina	händer	och	lagt	
fallet	Adil	helt	på	rättschefens	axlar,	även	efter	att	han	fått	ta	emot	Hlera	brev	i	ärendet,	bland	an-
nat	ett	sjusidigt	(i	slutet	av	inlägget	Hinns	länkar	till	hela	brevet)	om	Adil	från	följande	organisa-
tioner:	
• AIRE	–	Advice	on	Individual	Rights	in	Europe,	London	
• Amnesty	International	–	Stockholm	
• Center	for	Constitutional	Rights,	New	York	
• Human	Rigts	Watch	–	New	York	
• International	Commission	of	Jurists	–	Geneva	
• Fédération	Internationale	des	ligues	des	Droits	de	l’Homme	–	Paris	
• Redress	–	London	
• Reprieve	–	London	
• Swedish	Helsinki	Committee	–	Stockholm	
• Swedish	Network	of	Refugee	and	Asylum	Support	Groups	–	Stockholm	
• World	Organisation	Against	Torture	–	Geneve		

Alla	dessa	organisationer	skriver	för	att	stödja	att	Adil	Hakimjan	beviljas	uppehållstillstånd		
i	Sverige.	Sällan	–	om	ens	någonsin	–	händer	det	att	elva	organisationer	i	olika	länder	på	det	här	
mycket	 tydliga	 och	 absoluta	 sättet	 tar	 ställning	 och	 vädjar	 för	 en	 enskild	 Hlykting.	 De	 skriver	
bland	annat:	

Adil	Hakimjan	is	a	recognized	refugee.	He	is	an	ethnic	Uighur	who	was	persecuted	in	
China.		

Min	kommentar:	Han	har	ju	knappast	fötts	och	vistats	med	okänt	medborgarskap	i	Kina,	vilket	
Migrationsverkets	höga	tjänstemän	verkar	tro	eller	anse.	

Organisationerna	skriver	vidare	om	hur	Adil	hamnade	i	Guantánamo	och	mycket	annat	(läs	hela	
dokumentet,	se	nedan),	och	att:	

Adil	Hakimjan	was	released	from	Guantánamo	Bay	and	sent	to	Albania	without	the	
knowledge	of	his	lawyer	and	without	any	choice	regarding	the	country	to	which	he	
would	be	transferred.	

De	elva	organisationerna	skriver	vidare	om	situationen	i	Albanien	och	om	Adils	familjeförhållan-
den	och	att	han	inte	har	sett	sin	fru	och	sina	tre	barn	på	8	år	och	8	månader,	samt	att	han	har	en	
syster	som	har	Hlyktingstatus	i	Sverige	och	att	här	också	Hinns	andra	uigurer.	Till	skillnad	från	i	
Albanien.	De	elva	organisationerna	avslutar	sitt	brev	till	Migrationsverkets	generaldirektör	Dan	
Eliasson:	
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Sweden	can	reafHirm	its	compassion	as	well	as	its	commitment	to	the	torture	prohi-
bition	 and	 the	 rule	of	 law	by	 acknowledging	 the	 injustices	 that	Adil	Hakimjan	has	
suffered	and	permitting	him	to	settle	in	Sweden,	reunite	with	his	family,	receive	tre-
atment	and	generally	enjoy	the	support	of	the	Uighur	community.	

Ett	brev	 från	Europarådets	kommissionär	 för	mänskliga	 rättigheter,	Thomas	Hammarberg,	har	
också	inlämnats	som	bilaga	till	Adils	ansökan.	Det	är	ställt	till	Migrationsverkets	generaldirektör.	
Det	kommenteras	inte	och	ges	därmed	ingen	betydelse	i	Winman	och	Hedebris	beslut.	Det	fram-
kommer	inte	heller	vad	generaldirektören	svarat.	

Läs	brevet	 från	de	elva	organisationerna	 till	 generaldirektör	Dan	Eliasson	på	Migrationsverket	
här:	sid	1,	sid	2,	sid	3,	sid	4,	sid	5,	sid	6,	sid	7.	

Mer	om	brevet	från	Europarådets	kommissionär	för	mänskliga	rättigheter	till	generaldirektören	
(och	dennes	eventuella	svar)	i	nästa	del	av	denna	artikelserie.		

Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo - del 4 
Publicerat	måndag,	7	juli,	2008		

Idag,	den	7	 juli	2008,	 skriver	 jag	 i	min	kolumn	på	Svenska	Dagbladets	 ledarsida	
om	Adil	Hakimjan	och	om	Migrationsverkets	 -	 och	därmed	 Sveriges!	 -	 kalla	 och	
omänskliga	inställning	till	en	man	vars	öde	är	så	grymt	att	om	välmående	besluts-
fattare	och	handläggare	orkade	försöka	leva	sig	in	i	en	bråkdel	av	vad	han	har	va-

rit	med	om	så	skulle	de	agera	annorlunda.	De	skulle	agera	som	de	önskade	att	myndigheter	i	ett	
annat	land	skulle	agera	om	det	handlade	om	deras	bror,	make,	far	eller	son.	

I	 stället	 för	 att	 leta	 efter	 anledningar	 för	 att	 kunna	utvisa	 en	man	 som	 först	 suttit	 i	 fängelse	 i	
Kandahar	(där	han	även	torterades)	och	sedan	likt	ett	kolli	lastats	ombord	på	ett	plan	till	okänd	
ort	-	Guantánamo	-	där	han	suttit	fyra	år	som	oskyldigt	misstänkt	“illegal	combatant”	(ett		
begrepp	som	egentligen	inte	ens	Hinns…)	borde	Migrationsverkets	rättschef	och	verksjurist,		
kanske	rentav	med	hjälp	av	verkets	generaldirektör,	leta	efter	lagliga	möjligheter	som	kan	Hinnas	
att	bevilja	honom	uppehållstillstånd!	

Det	är	svårbegripligt	att	Migrationsverket	inte	vill	se	de	synnerligen	ömmande	omständigheter-
na	som	Hinns	i	detta	unika	fall	eller	och	att	de	inte	fäster	någon	som	helst	vikt	vid	de	starka	väd-
jandena	från	organisationer	och	Europarådets	kommissionär	för	mänskliga	rättigheter,	Thomas	
Hammarberg.	Tillsammans	har	dessa	god	kännedom	om	den	svenska	utlänningslagens	begräns-
ningar	och	möjligheter	och	vet	att	 “where	 there’s	a	will,	 there’s	a	way”.	 I	 stället	väljer	de	höga	
miggorna	att	ytterligare	kränka	Adil	genom	att	inte	tro	på	att	han	är	den	han	säger	sig	vara;	inte	
tro	att	han	är	medborgare	i	Kina	och	inte	tro	att	Kavser,	som	har	Hlyktingstatus	i	Sverige,	är	hans	
syster.	

När	 alla	 andra	 inblandade	 tror	på	Adil,	 inklusive	de	vädjande	organisationerna,	Thomas	Ham-
marberg,	amerikanerna	i	Guantánamo	och	advokater	i	både	USA	och	Sverige	så	sitter	alltså	två	
miggor	och	påstår,	de	facto,	att	alla	andra	har	fel.	Om	nu	miggorna	inte	tror	på	Adil,	eller	anser	
att	han	inte	“gjort	sina	påståenden	sannolika”,	kunde	de	då	inte	ha	applicerat	vad	som	kallas	“be-
ne8it	of	the	doubt”?	Kunde	de	inte	ha	tänkt	att	“eftersom	alla	andra	inblandade	-	och	givetvis	Adil	
själv	-	säger	att	det	han	berättar	är	sant	så	kanske	vi	allvetande,	allkunniga	och	allsmäktiga	mig-
gor	också	ska	välja	att	tro	på	dem”?	
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Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo - del 5 
Publicerat	måndag,	7	juli,	2008		

	
Läs	här	om	Sabin	Willett,	konkursadvokaten	som	inte	ens	visste	vad	en	
uigur	var	för	något,	men	som	blev	Adils	och	Hlera	andra	uigurers	advokat	
och	Hick	en	inblick	i	ett	helvete	som	han	inte	visste	mycket	om…	
	

I	november	2007	inbjöds	Sabin	Willett	och	Adil	(som	hade	dumpats	i	Albanien	av	USA,	som	man	
kan	läsa	mer	om	i	de	tidigare	delarna	i	serien)	till	seminariet	Mänskliga	rättigheter	i	skuggan	av	
kriget	mot	terrorismen	som	hölls	i	Stockholm	den	19	november	2007.	I	sitt	tal	och	i	sin	presenta-
tion	av	Adil,	sade	Sabin	Willet	bland	annat:	

Guantánamo	has	many	faces.	The	face	of	the	prison,	so	familiar	from	the	photograp-
hs.	The	faces	of	political	sponsors,	like	the	Vice	President	Cheney,	who	told	the	world	
that	it	holds	killers	picked	up	on	he	battleHields	of	Afghanistan.	

Our	 former	 SecDef	Rumsfeld,	who	 famously	 called	 the	prisoners	 “among	 the	most	
dangerous,	best	trained,	vicious	killers	on	the	face	of	the	earth”.	

For	this	American	lawyer,	Guantánamo	has	a	different	face:	It	is	Adel´s	face.	
The	face	of	the	prisoner	whom	I	Hirst	met	in	an	isolation	cell	in	July	2005,	where	he	
was	chained	to	the	Hloor.	

Han	sa	också:	

Since	9/11,	Communist	China	had	been	exploiting	our	“war	on	terror”,	urging	that	its	
political	dissident	Uighurs	were	terrorists.	The	State	department’s	annual	China	re-
port	said	that	this	was	wrong.	

But	 in	the	summer	of	2002,	 the	U.S.	had	begun	its	massive	effort	to	prepare	for	an	
invasion	of	 Iraq.	 It	needed	U.N.	 support.	And	 it	was	 that	summer	 that	 the	Chinese,	
who	sit	on	the	Security	Council,	and	the	U.S.	cut	a	deal.	The	Chinese	would	not	object	
to	the	U.S.	 invasion	of	 Iraq.	The	Americans	would	agree	to	a	 list	of	concessions,	 in-
cluding	branding	the	Uighurs	as	terrorists.	

That	was	the	summer	that	Adel	was	sent	to	Guantánamo.	

Och	om	när	han	Hick	telefonkontakt	med	Adils	syster	Kavser	som	har	Hlyktingstatus	i	Sverige:	

It	was	soon	after	that,	 that	I	spoke	for	the	Hirst	time	to	Kavser,	Adel’s	sister,	who	is	
here	today.	I’ll	never	forget	the	sound	of	her	weeping	on	the	telephone.	I	do	not	spe-
ak	Uighur,	but	weeping	is	the	same	in	every	language.	For	long	years	she	had	suppo-
sed	that	her	brother	was	dead.	

Han	berättar	om	försämrade	villkor	för	dem	som	är	kvar	i	Guantánamo:	

For	the	men	left	behind,	conditions	have	worsened	gravely.	In	the	new	Camp	6,	men	
are	held	 in	solitary	–	even	men	who	have	been	cleared	 for	release.	No	window,	no	
sunlight,	no	fresh	air,	no	companions.	For	two	hours	in	twenty	four,	which	might	be	
during	day	or	night,	a	man	is	shackled	and	led	to	a	3	x	4	meter	space,	surrounded	by	
concrete	walls	 two	stories	high.	 In	effect,	a	chimney.	Occasionally,	a	glimpse	of	sun	
above	the	wire	mesh	on	top	of	the	chimney,	but	often	“rec	time”	is	at	night.	

Och	talar	för	döva	öron	i	sitt	hemland	USA):	

It	is	a	core	principle	of	international	law	that	a	soldier	of	the	enemy	is	no	criminal.	
He	has	broken	no	law.	You	may	hood	him	as	a	prisoner	only	so	long	as	the	shooting	
war	lasts.	You	must	treat	him	with	honor	as	you	would	treat	your	own	soldier.	
Now,	 if	we	 suspect	 an	 enemy	 soldier	 is	 also	 a	 criminal	 –	 say,	 a	 terrorist	 –	 then	he	
should	be	treated	like	one.	Charged,	represented	by	counsel,	tried	with	evidence,	in	
an	open	proceeding.	
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If	a	person	is	neither	of	these	things	–	if	he	is	a	civilian,	as	Adel	is	as	the	other	Uig-
hurs	are,	then	he	must	be	released	immediately.	

Läs	hela	Sabin	Willetts	gripande	tal	här.	Och	se	en	videoupptagning	av	Sabin	Willetts	
vittnesmål	om	uigurernas	öde	i	Guantánamo	inför	Utrikesministeriet	i	Washington.	

Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo - del 6	
Publicerat	torsdag,	17	juli,	2008		

Migrationsverkets	generaldirektör	Dan	Eliasson	svarar	den	16	 juli	2008	på	ett	 in-
lägg	på	Dagens	Nyheters	insändarsida.	Man	vet	inte	om	man	ska	skratta	eller	gråta.	
Det	handlar	om	Adil	Hakimjan,	uiguren	från	Kina	som	satt	oskyldig	i	Guantánamo	i	
fyra	år	och	sedan	dumpades	i	Albanien.	
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Han	anger	att	utlänningslagen	hindrar	Migrationsverket	att	bevilja	Adil	asyl	på	grund	av	att	han	
redan	har	fått	skydd	i	Albanien.	Men	i	utlänningslagens	5	kap	2	§	sägs	att	uppehållstillstånd	får	
vägras	i	en	sådan	situation,	inte	alls	att	uppehållstillstånd	ska	eller	måste	vägras!	Det	Hinns	alltså	
ingenting	som	hindrar	Migrationsverket	att	bevilja	Adil	asyl.	

Migrationsverket	har	valt	att	inte	tro	på	det	som	alla	andra	inblandade	tror/vet	är	sant:	att	Adil	
är	 kinesisk	medborgare.	 Verket	 har	 i	 sitt	 avslagsbeslut	 påstått	 att	 han	 har	 “okänt	medborgar-
skap”.	Ett	tämligen	befängt	påstående	som	ingen	som	läser	beslutet	överhuvudtaget	förstår.	

Migrationsverket	 har	 också	 varit	 helt	 avvisande	 till	 Adils	 påstående	 att	 Kavser,	 som	 har	 Hlyk-
tingstatus	i	Sverige,	är	hans	syster.	Efter	att	Adil	och	systern	frågats	ut	av	verket,	meddelade	ver-
ket	dock	att	man	inte	länge	betvivlade	syskonskapet.	När	sedan	hans	asylansökan	avslogs,	skrev		
Migrationsverket	stick	i	stäv	med	sig	självt	att	Adil	“inte	bedöms	ha	gjort	sannolikt	att	han	är	
	anhörig	till	Kavser	Hakimjan.”	

Det	torde	bli	JO:s	sak	att	uttala	sig	om	ifall	tjänstefel	har	begåtts.	Migrationsverket,	denna	statliga	
myndighet,	kan	ju	inte	först	säga:		

Vi	tror	inte	att	du	är	bror	till	din	syster	

sedan		
Vi	tror	nu	att	du	är	bror	till	din	syster	

och	en	tredje	gång	att		
Vi	tror	nu	igen	inte	att	du	är	bror	till	din	syster”!	

Migrationsverket	kan	inte	vara	en	så	oförutsägbar	vindHlöjel	och	bara	hitta	på	saker	och	ting	för	
att	det	ska	passa	verkets	förutfattade	mening.	Dessutom:	andra	gången,	då	man	trodde	på	Adil,	
trodde	på	att	han	är	bror	till	sin	syster	Kavser,	som	är	kinesisk	medborgare	-	då	måste	man	väl	
också	har	trott	att	även	han	är	kinesisk	medborgare?	Men	sedan,	tredje	gången,	när	man	tog	till-
baka	sitt	uttalande	och	återigen	inte	trodde	på	släktskapet,	var	det	då	man	tyckte	att	man	kunde	
påstå	att	hans	medborgarskap	är	okänt?	Var	det	då	man	kom	fram	till	att	eftersom	han	nu	inte	är	
bror	till	sin	syster	som	är	uigur	från	Kina	så	är	han	kanske	en	uigur	från	Kirgizistan?	Eller	Mon-
goliet?	

Som	jag	berättar	i	de	tidigare	texterna	har	Hlera	svenska	och	internationella	organisationer	samt	
Europarådets	kommissionär	för	mänskliga	rättigheter	Thomas	Hammarberg,	vädjat	för	Adil	hos	
Migrationsverket.	Men	Migrationsverket	har	inte	ens	förstått	att	Thomas	Hammarberg	represen-
terar	Europarådet…	Brevet	publiceras	i	sin	helhet	i	del	7	i	denna	text.	

Enligt	generaldirektören	visar	en	utredning	att	albansk	lag	ger	Adil	rätt	att	återförenas	med	sin	
familj.	Men	 samtliga	 fem	 uigurer	 som	 beHinner	 sig	 i	 Albanien	 har	 fått	 besked	 av	 de	 alban-ska	
myndigheterna	 att	 familjeåterförening	 aldrig	 kommer	 på	 fråga.	 Så	 vad	 talar	 han	 om?	Har	 han	
lyssnat	på	samma	personer	som	skrivit	beslutet	om	utvisning	av	Adil,	då	är	det	illa.	

Som	en	kuriositet	-	en	tragisk	sådan	-	kan	nämnas	att	generaldirektören	också	i	fallet	Thanh	(läs	
under	rubriken	Vietnamesen	på	min	sajt)	valde	att	lyssna	på	samma	person	som	nu	fattat	be-
slutet	om	Adil.	Hade	han	inte	gjort	det	eller	hade	han	åtminstone	inte	tagit	det	denne	sade	som	
gudsord	så	hade	Thanh	inte	behövt	vänta	i	5	år	9	månader	och	14	dagar	på	att	få	uppehållstill-
stånd…	

Självklart	kan	en	generaldirektör	för	ett	verk	inte	ha	all	kunskap	om	alla	frågor	som	verket	syss-
lar	med,	det	 är	en	omöjlighet.	 Just	därför	kan	man	tycka	att	det	 är	av	mycket	stor	vikt	att	han	
lyssnar	på	och	tar	 intryck	 även	av	vad	utomstående	personer	med	kunskap	och	kännedom	om	
omständigheter	på	olika	områden	har	att	 säga.	 Särskilt	om	det	 är	 ett	 stort	 antal	betrodda	och	
respekterade	internationella	organisationer	som	uttalar	sig,	liksom	Europarådets	kommissionär	
för	mänskliga	rättigheter	och	en	av	Sveriges	främsta	“Hlyktingadvokater”!	
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Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo - del 7	
Publicerat	tisdag,	5	augusti,	2008		

Europarådets	 kommissionär	 för	 mänskliga	 rättigheter,	 Thomas	
Hammarberg,	har	-	som	jag	berättat	i	tidigare	delar	i	denna	artikel-
serie	-	vädjat	till	Migrationsverkets	generaldirektör	för	Adil	Hakim-
jan.	Han	har	bland	annat	skrivit:		

Det	är	viktigt,	när	man	avgör	denna	ansökan,	att	alla	mänskliga	aspekter	tas	
i	beaktande.	Ett	riktmärke	för	mänskliga	rättigheter	är	rätten	till	familjeåterförening.	
Han	(Adil,	min	anm.)	beHinner	sig	i	en	situation	där	han	inte	kan	återvända	till	Xinji-
ang,	och	hans	familj	där	står	under	övervakning.	Under	förutsebar	framtid	kan	han	
därför	inte	åtnjuta	rätten	att	förenas	med	familjen.	Det	enda	släktband	som	står	ho-
nom	 till	 buds	 är	 systern	 i	 Sverige.	Detta	 är	 en	 situation	där	 det	 vore	 i	 en	 anda	 av	
mänskliga	 rättigheter	 att	 tolka	hans	 rätt	 till	 familjeåterförening	 som	rätten	 för	ho-
nom	att	komma	till	Sverige	och	leva	med	sin	syster.	

Thomas	Hammarberg	avslutar	sitt	brev	till	generaldirektören	för	Migrationsverket:	

Under	dessa	omständigheter	skulle	 jag	se	ett	negativt	beslut	på	hans	ansökan	som	
inte	bara	omänskligt	utan	också	 som	ytterligare	ett	 övergrepp	mot	en	person	som	
redan	lidit	så	mycket.	

Jag	står	till	ditt	förfogande	om	du	skulle	önska	ytterligare	information	om	orsakerna	
till	min	kommunikation.	

Hela	brevet	kan	läsas	här.			

Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo - del 8 
Publicerat	tisdag,	9	september,	2008		

Fortsättning	på	historien	om	Adil,	den	oskyldige	uiguren,	som	satt	fyra	år	i	en	bur	i	
Guantánamo	 och	 som	 svenska	myndighetsföreträdare	 behandlar	 respekt-löst	 ge-
nom	att	inte	ens	bemöda	sig	om	att	ta	ordentlig	del	av	alla	handlingar		
hans	unika	 ärende.	Under	 Info	om	uigurerna	 från	Guantánamo	samlar	 jag	 länkar	

till	artiklar	och	program	m.m.	som	handlar	om	honom	och	de	andra	uigurerna	som	satt	oskyldigt	
fängslade	i	Guantánamo.	Och	här	kan	man	läsa	min	kolumn	på	Svenska	Dagbladets	ledarsida	den	
7	juli	2008:	Dumpad	i	Albanien	efter	Guantánamo.	

Advokat	Sten	De	Geer,	Adils	offentliga	biträde	har	 lämnat	ett	yttrande	till	Migrationsdomstolen	
gällande	Adil	Hakimjan.	I	det	står	bland	annat	följande	att	läsa:	

Det	är	ju	alldeles	uppenbart	att	Migrationsverket	inte	har	berett	ärendet	med	ytter-
sta	omsorg.	Tvärtom	har	verket	av	slarv	gjort	sig	skyldigt	till	Hlera	grova	misstag.	

Dessutom	berättas	i	yttrandet	till	Migrationsdomstolen	om	det	tvång	som	Adil	Hakimjan	utsattes	
för	vid	ankomsten	till	Tirana	och	som	visar	att	det	inte	är	hans	val	att	söka	asyl	i	just	Albanien.	
Det	är	viktigt	att	också	hela	tiden	komma	ihåg	att	Adil	inte	är	skyldig	till	någonting	annat	än	att	
ha	råkat	vara	på	fel	plats	vid	fel	tillfälle	-	till	och	med	amerikanerna	som	låste	in	honom	i	åratal	i	
Guantánamo	har	erkänt	det.	
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Det	 kan	 tilläggas	 att	 Adil	 Hakimjan	 och	 de	 fyra	 andra	 uigurerna	 under	 Hlygningen	
från	Guantánamo	till	Tirana	varit	försedda	med	handfängsel.	När	de	landat	i	Tirana	
byttes	handfängslen	av	metall	ut	mot	handfängsel	av	plast.	De	fem	uigurerna	fördes	
omedelbart	 in	 i	 ett	 kontorsrum	 i	 terminalbyggnaden.	 Där	 befriades	 de	 från	 hand-
fängslen	och	förelades	att	underteckna	en	asylansökan	vilket	de	gjorde.	Detta	var	en	
uppenbar	 tvångssituation,	 alternativet	 var	 ett	 återförande	 till	 fortsatt	 frihetsberö-
vande	på	Guantánamo.	

Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo - del 9 
Publicerat	fredag,	3	oktober,	2008		

Ett	antal	riksdagsledamöter,	nuvarande	och	tidigare,	med	Hlera,	skriver	under	rubri-
ken		Jagad,	torterad	-	och	oskyldig	på	Brännpunkt	i	Svenska	Dagbladet	bland	annat:	

Adil	och	21	andra	uigurer	hörde	till	dem	som	såldes	till	amerikanska	militären	
och	fördes	till	den	amerikanska	Hlygbasen	i	Kandahar.	

Där	förhördes	Adil	vid	Hlera	tillfällen.	De	militärer	som	skötte	förhören	förklarade	att	
de	förstod	att	Adil	och	de	 övriga	var	oskyldiga	och	att	de	skulle	 friges.	Men	istället	
för	 att	 friges	 fördes	 Adil	 och	 de	 andra	 uigurerna	 efter	 sex	månader	 som	 fångar	 i	
Kandahar	till	Guantánamo.	Ak ven	där	förklarade	förhörsledarna	uigurerna	oskyldiga.	

I	januari	2004	ställdes	Adil	och	de	övriga	uigurerna	inför	militärtribunaler.	Adel	och	
ytterligare	fyra	uigurer	förklarades	oskyldiga.	Fastän	Adil	förklarats	oskyldig	hände	
ingenting	förrän	han	i	juni	2005	Hick	besök	av	en	advokat.	

Migrationsverket	kan,	utan	att	på	något	 sätt	bryta	mot	någon	 lag	eller	konvention	bevilja	Adil	
uppehållstillstånd.	Och	bör	göra	det.	

Kohandel med människor - uigurerna som satt i Guantánamo 
Publicerat	lördag,	25	oktober,	2008		

Sveriges	Radio,	Ekot,	rapporterar	den	25	oktober:	

USA:s	president	George	Bush	har	undertecknat	ett	protokoll	om	anslutning	till	Nato	
för	Albanien	och	Kroatien.	Det	innebär	att	de	båda	länderna	kommit	ett	steg	närma-
re	medlemskap	i	alliansen.	

Just	det.	När	Bush	såg	till	att	bli	av	med	uigurerna	som	hans	land	hållit	oskyldigt	
inspärrade	på	Guantánamo	i	sju	år	och	lät	dumpa	dem	i	Albanien,	Hick	han	betala	
för	att	Albanien	som	enda	land	i	hela	världen	skulle	ta	emot	dem.	Albanska	rege-
ringen	 krävde	 en	mycket	 stor	 summa	 pengar	 och	 ett	 löfte	 om	 att	 Bush	 aktivt	

skulle	arbeta	för	och	stödja	ett	Nato-medlemskap	för	Albanien.	Detta	i	utbyte	mot	att		
Albanien	tog	emot	de	män	som	USA	hållit	inspärrade	under	lång	tid	och	rätteligen	självt	borde	
ha	tagit	ansvar	för.	

Om uiguren Adil Hakimjan igen 
Publicerat	måndag,	27	oktober,	2008		

Den	26	oktober	2008	skrev	Thomas	Hammarberg,	Europarådets	kommissionär	 för	
de	mänskliga	rättigheterna,	en	artikel	på	Brännpunkt	i	Svenska	Dagbladet	under	ru-
briken	Skandalöst	om	Adil	Hakimjan	 inte	 får	stanna	(läs	 längst	ner	på	bifogad	pdf-

sida).	I	sin	text	uttrycker	han	sig	starkt	och	tydligt	och	skriver	bland	annat:	
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Men	 detta	 är	 inget	 rutinärende.	 Adil	 representerar	 en	 helt	 ny	 situation	 för	 de	
svenska	myndigheterna.	Han	kom	inte	resande	till	Europa	via	Albanien,	han	de-
porterades	dit	av	de	amerikanska	myndigheterna.	Detta	är	en	avgörande	skillnad.	

Migrationsdomstolen,	där	Adils	 ärende	nu	 ligger,	bör	se	på	detta	unika	 ärende	med	klara	 ögon	
och	leta	efter	en	laglig	möjlighet	att	bevilja	honom	uppehållstillstånd.	Ingen	begär	att	någon	ska	
begå	lagbrott	och	bevilja	personer	uppehållstillstånd	lite	hipp	som	happ,	men	det	Hinns	-	som	vi	
är	så	många	som	har	påpekat	-	alla	möjligheter	att	i	detta	unika	ärende	fatta	ett	unikt	beslut.	Sve-
rige	kommer	knappast	att	översköljas	av	uigurer	som	har	suttit	oskyldigt	dömda	på	Guantánamo	
i	sju	år	och	som	har	systrar	i	Sverige,	så	beslutet	kommer	att	förbli	just	unikt	och	inte	på	något	
sätt	prejudicerande.	

Hoppet	står	nu	till	dem	som	i	migrationsdomstolen	har	makten	och	möjligheten	att	fatta	ett		
positivt	beslut	i	Adils	ärende,	vilket	Migrationsverket	valde	att	inte	göra.	

Adils historia i Konflikt 
Publicerat	lördag,	27	december,	2008		

I	fyra	år	satt	Adel	Hakim,	uigur	från	Xing	Jiangprovinsen	 	i	västra	Kina	fängslad	i	Gu-
antánamo.	Just	nu	bor	han	hos	sin	syster	i	Sundbyberg	i	Stockholm	och	söker	asyl	i	Sve-
rige.	

Så	börjar	Randi	Mossige-Norheims	reportage	om	Adil	Hakimjan	(som	jag	kallar	ho-
nom	och	som	han	heter	enligt	de	dokument	jag	sett).	

I	programmet	talar	verksjuristen	vid	Migrationsverket	(tidigare	Skatteverket),	Helene	Hedebris,	
på	ett	arrogant	och	nedlåtande	sätt	med	reportern	(lyssna	själva).	Hela	hennes	attityd	är	skräm-
mande	och	 för	 tankarna	 till	andra	 tider	där	maktmänniskor	 triumferade	 för	att	de	kunde	 fatta	
beslut	som	de	kunde	hänvisa	till	att	de	måste	fatta	–	hur	uppåt	väggarna	de	än	var.	Men	har	hon	
verkligen	själv	alltid	följt	lagar	och	regler	så	att	hon	kan	sitta	på	höga	hästar	och	tala	till	repor-
tern	som	gör	sitt	jobb	och	ställer	frågor	som	till	något	katten	släpat	in?	Kan	det	ligga	något	i	upp-
gifterna	om	att	hon	själv,	Helene	Hedebris,	skulle	ha	anmälts	av	en	advokat	på	Irland	för	att	hon,	
Helene	Hedebris,	skulle	ha	lämnat	ut	handlingar	om	en	asylsökande	som	ska	ha	varit	sekretess-
belagda	och	som	ska	ha	fått	till	följd	att	den	asylsökande	(irländare,	anklagad	för	samröre	med	
IRA	m.m.)	nu	lär	vara	anklagad	för	mord?	Kanske.	Kanske	inte.	Grävande	journalister	kan	säkert	
ta	reda	på	hur	det	förhåller	sig.	Kanske	är	det	bara	ett	fabricerat	rykte.	Men	om	det	är	det	sant,	
då	blir	fallet	från	höga	hästar	hårt.	

Läs	om	Adil	och	lyssna	på	reportaget	på	KonHlikts	sajt	27	december	2008.	

Så här skulle Migrationsverket ha kunnat agera i Adil Hakimjans fall 
Publicerat	söndag,	4	januari,	2009	av	meritwager	

Birgitta	 Elfström,	 tidigare	 under	 många	 år	 beslutsfattare	 vid	 Migrationsverket,	 resonerar	 här	
kring	hur	Migrationsverket	kunde	 -	borde	 -	ha	 förfarit	 i	 fallet	Adil	Hakimjan,	uiguren	som	satt	
oskyldig	i	Guantánamo-lägret	i	många	år.	Här	följer	Birgitta	Elfströms	text:	

Vid	en	samlad	bedömning	av	Adil	Hakimjans	situation…	

Migrationsverket	har	fattat	beslut	att	neka	uiguren	Adil	Hakimjan	uppehållstillstånd	
i	Sverige.	Det	är	den	Adil	som	efter	Hlera	års	internering	på	Guantanamobasen	dum-
pades	i	Albanien	där	han	gavs	asyl.	Han	bjöds	in	till	Sverige	för	att	tala	på	en	konfe-
rens	och	ansökte	här	om	uppehållstillstånd.	

Det	är	många	i	Sverige	som	är	upprörda	över	att	Migrationsverket	inte	beviljade	Adil	
uppehållstillstånd.	Migrationsverkets	generaldirektör	Dan	Eliasson	har	i	media	utta-
lat	att	det	är	lagstiftningen	som	hindrat	Migrationsverket	att	ge	Adil	asyl.	Det	är	ett	
helt	korrekt	beslut	som	generaldirektören	kommit	fram	till	om	Albanien	är	ett	land	
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som	inte	kommer	att	skicka	Adil	till	hans	forna	hemland,	Kina.	Jag	 är	villig	att	dela	
generaldirektörens	beslut.	Men	asylärendet	är	därmed	inte	slutbehandlat!	

Sedan	uppkommer	frågan	om	huruvida	Adil	borde	ha	beviljats	uppehållstillstånd	på	
annan	grund	än	asyl.	Det	är	något	som	Migrationsverket	alltid	har	att	ta	ställning	till	
i	 ett	 asylärende.	 Eftersom	Adil	 inte	 beviljats	 uppehållstillstånd	 har	 verket	 avslagit	
frågan	om	uppehållstillstånd	på	annan	grund	än	asyl.	

Jag	hävdar	att	det	inte	är	lagstiftningen	som	hindrat	Migrationsverket	att	ge	Adil	up-
pehållstillstånd.	Lagstiftningen	medger	uppehållstillstånd	på	andra	grunder	än	asyl.	
Uppehållstillstånd	kan	nämligen	ges	på	grund	av	synnerligen		
ömmande	omständigheter	och	på	grund	av	anknytning	om	det	Hinns	synnerliga	skäl.	
Slutklämmen	i	ett	beslut	i	Adils	asylärende	skulle	till	exempel	kunna	lyda	som	följer:	

Vid	en	samlad	bedömning	av	Adils	situation	som	innefattar	att	han	

-genomlidit	en	 lång	 interneringstid	på	Guantánamo	med	omänsklig	och	 förnedrande	
behandling	
-	har	anknytning	till	sin	syster	i	Sverige,	hans	enda	släkting	utanför	Kina	dit	han	inte	
kan	återvända	
-har	blivit	dumpad	i	ett	okänt	land	
-	inte	ens	har		fått	möjlighet	att	påverka	vilket	asylland	han	skulle	söka	asyl	i	
-	har	stora	svårigheter	med	att	uppnå	återförening	med	sin	familj	i	Albanien	
-	utsätts	för	ett	illa	fungerade	rätts-	
system	i	Albanien	

samt	 till	 vad	 som	kommer	 fram	 i	UD:s	 rapport	 om	mänskliga	 rättigheter	 i	 Albanien	
2007	och	då	särskilt	om	den	bristfälliga	implementeringen	av	asyllagstiftningen	kom-
mer	Migrationsverket	fram	till	att	Adils	situation	faller	in	under	begreppet	synnerligen	
ömmande	omständigheter.	Adil	Hakimjan	bör	därför	beviljas	permanent	uppehållstill-
stånd	i	Sverige.	

Det	8inns	inget	i	lagstiftningen	som	hindrar	Migrationsverket	att	komma	till	detta	
	beslut.	Med	hänsyn	till	utgången	i	ärendet	är	det	inte	behövligt	att	närmare	analysera	
om	det	8inns	synnerliga	skäl	att	bevilja	uppehållstillstånd	på	grund	av	anknytning	till	
Sverige.	

Så	skulle	alltså	Migrationsverket	ha	kunnat	agera	i	Adil	Hakimjans	fall	om	det	där	med	att	“vända	
på	alla	stenar”	hade	varit	mer	än	bara	tomma	ord.	Om	viljan	hade	funnits	hade	man	hittat	den	
stenen	under	vilken	svaret	fanns!	

Se	och	hör	Dan	Eliasson	i	TV4	när	han	talar	om	hur	han	“tittat	på	det	här	från	A	till	Ö”	och	“vänt	
på	alla	stenar”.	

Hur sant var det där med de vända stenarna? 
Publicerat	måndag,	5	januari,	2009	av	meritwager	

Om	man	-	som	Migrationsverkets	generaldirektör	Dan	Eliasson	gör	-	säger	att	man	har	tittat	på	
fallet	från	A	till	Ok 	och	vänt	på	alla	stenar	för	att	försöka	hitta	ett	sätt	att	bevilja	uiguren	Adil	Ha-
kimjan	uppehållstillstånd	i	Sverige,	varför	agerar	man	då	precis	tvärtemot	vad	man	säger?	Alltså:	

Migrationsverkets	generaldirektör	har	i	otaliga	medier	framfört	att	han	har	gjort	allt	han	kunnat	
för	att	hitta	ett	 sätt	att	 i	det	 ömmande	och	helt	unika	 fallet	Adil	Hakimjan	 Hinna	något	 i	utlän-
ningslagstiftningen	som	gör	att	man	kan	bevilja	honom	uppehållstillstånd	i	Sverige.	I	en	debatt	
mellan	Dan	Eliasson	och	Alf	Svensson	i	TV4	sa	Eliasson	att	han	tittat	på	Adils	fall	“från	A	till	Ö”	
och	att	han	verkligen	har	“vänt	på	alla	stenar”.	

Dessa	påståenden	går	dock	stick	i	stäv	med	verkets	agerande.	Man	säger	en	sak	men	gör	en	helt	
annan	(vilket	även	skedde	i	fallet	med	min	klient,	Thanh,	vars	historia	kan	läsas	under	rubriken	
Vietnamesen).	
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I	Adils	fall	har	man	från	Migrationsverkets	sida	kontaktat	Migrationsdomstolen,	dit	Adil	överkla-
gat	avslaget	på	sin	ansökan	om	uppehållstillstånd,	och	uttryckligen	bett	domstolen	skynda	på	att	

hålla	muntlig	förhandling.	Verket	uttryckte	önskemål	om	att	det	helst	skulle	ske	
före	jul.	Detta	för	att	man	på	Migrationsverket	vet	att	Adils	resedokument	går	ut	
den	31	januari	2009!	

Det	 är	 ju	knappast	Migrationsverkets	 sak	att	 lägga	 sig	 i	Migrationsdomstolens	
verksamhet	och	så	särskilt	vanligt	är	det	väl	inte	att	verket	agerar	på	det	här	sät-

tet	i	enskilda	ärenden.	Men	här,	där	högsta	chefen	med	emfas	uttalar	offentligt	att	han	verkligen	
har	vänt	på	alla	stenar	för	att	hitta	ett	sätt	att	låta	Adil	stanna	i	Sverige,	kontaktar	alltså	Migra-
tionsverket	den	instans	Adil	har	överklagat	till	för	att	få	den	att	agera	snabbt	så	att	Adil	ska	kun-
na	utvisas.		

Agerande	är	alltså	precis	tvärtemot	vad	generaldirektören	säger	utåt.	Hade	han	menat	vad	han	
sagt	 om	de	vända	 stenarna	 så	 hade	Migrationsverket	 absolut	 inte	 försökt	påverka	Migrations-
domstolen	och	påskynda	dess	hantering	av	ärendet!	

Till	Migrationsdomstolens	heder	ska	sägas	att	den	inte	lät	sig	påverkas	av	Migrationsverkets	på-
tryckningar	och	falska	agerande.
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