Naiva myndigheter

Sagåsens flyktingförläggning i Mölndal ovan tar emot en del av de 100.000
invandrare som kommer till Sverige varje år.
Många människor i de fattiga delarna av vår värld behöver hjälp. Tyvärr
ökar Jordens befolkning var 36: e timma med ett nytt Göteborg. Det är
inte i Sveriges makt att ensamt lösa den misär som befolkningsökningen
medför. Vi bör dock bistå på bästa sätt.
Men gör vi det? Idag använder vi enorma belopp till flyktingmottagande.
Hur är det med kontrollen av skyddsbehovet?
Hur är det till exempel med ”flyktingbarnen”? Får vi reda på hela sanningen av myndigheter och massmedia? Vänd och läs!

Migrationsverket erkänner att det förekommer att anhöriga till ”flyktingbarn” söker
uppehållstillstånd. Men det förs ingen statistik över det. Varför görs inte det? Är det
kanske för att det är vanligt att så är fallet? Flera sådana här fall finns rapporterade av
tjänstemän på migrationsverket. ”Flyktingbarnen” påstår sig vara ensamma och en
tid senare söker anhöriga uppehållstillstånd.

Enligt Sveriges Radio P4 i Kalmar har det konstaterats att ”flyktingbarn” ljugit om
sin ålder på sitt boende utan att det rapporterats till migrationsverket. Tandtester på
”flyktingbarn” från Afghanistan i Norge indikerar att nio av tio ljuger om sin ålder.
Det verkliga skälet är ofta inte asylskäl. Vissa skickas hit av sina föräldrar för att få det
ekonomiskt bättre. Andra kommer hit för att få behandling mot sjukdom vilket inte
är tillräckligt för att få uppehållstillstånd. Den svenska generösa invandringspolitiken
kan utnyttjas för kriminell verksamhet, människohandel i prostitutionssyfte eller för
att skicka hem dagersättningen till hemlandet.
Man skulle kunna tro att ”flyktingbarnen” är tacksamma för att få en chans att stanna
i Sverige. Det gäller inte de som är placerade i Gullspång. Sveriges Radio P4 Skaraborg
rapporterar att personal där utsatts för våld, hot och sexuella trakasserier. Till och med
kommunal kräver nu åtgärder mot problemet.
Efter turbulensen i Vellinge om ”flyktingbarnen” har fler kommuner sagt sig vara villiga
att ta emot dessa. Är det ett tecken på en generösare attityd i kommunerna? Knappast!
Sanningen är snararast den att kommunerna är livrädda att hängas ut i media
likt
Vellinge. Dessutom har regeringen hotat med att totalt köra över kommunerna och lagstiftningsvägen tvinga dem att ta emot ”flyktingbarnen”. Så lite är det kommunala självbestämmandet värt när det
väl gäller. Malmö stad betalar dagligen 1995 kr per ”flyktingbarn”.


Källor: sd-gbg.se/temp_manuellt/flyktingbarn.pdf
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2008 sökte 506 föräldrar uppehållstillstånd. Detta år var antalet ”flyktingbarn” 1500.
Om antalet ”flyktingbarn” fortsätter att öka, hur många föräldrar till dessa kommer
då att söka uppehållstillstånd? Hur många anhöriga därutöver har och kommer att
ansöka om uppehållstillstånd?”

Följ satsningen mot riksdagen:

”Flyktingbarn” är inget nytt. Redan på 80-talet kom många vietnamesiska ”flyktingbarn” till Europa. De troddes vara föräldralösa, men var inte det och fick återförenas
med sina föräldrar här. I USA föder illegala invandrare barn i hopp om att få stanna.

