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Fremhevet kommentar

Hent flere kommentarer

 •

R Freewayflyer • for 5 dager siden

Velferdsimmigrasjon er tidens svindel.  
Bakmenn og sosialister på Stortinget ser ut til å samarbeide om å få flest immigranter hit, da
gjerne fra land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. 
Afghan folk sender ut unge menn i håp om opphold, deretter familiegjenforening med både
dem som er i familie og alle andre som svindler seg til å være i familie. Dette er oppdaget
mange ganger.

Dumme politikere og dumme myndigheter lar denne svindelen fortsette med følger av
galopperende økonomiske utgifter.  
Utsendelse og trenering av gode advokater er til hinder, til og med dumme naboer og bekjente
av velferdsimmigranter står på barrikadene når det gjelder å stoppe slik svindel. 
En dypt tragisk sak som den i Trh. blir brukt for alt det den er verdt av AP og Krf politikere, og
skylder hendelsen på systemet.  
Bare tull, systemet er for mildt, derfor problemer.  
Retur direkte når opphold ikke gis, ikke drive å bosette i årevis før retur. 
Slik og bare slik vil velferdsimmigrasjonen avta.
10△ ▽
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 • Svar •

ARVEVOLDEN • for 5 dager siden

NRK gav, senest i går-i Dagsrevyen-noe av svaret. Helt uforvarende.

En ung afghaner fikk forklare hvorfor han "måtte reise " til Norge, for å få et bedre liv. 
Og han forklarte også at reisen var strabasiøs-gjennom 13 land.

Den forståelsesfulle intervjuer stilte ikke oppfølgingsspørsmålet- "Hvorfor måtte reisen fortsette så
langt, hele veien til Norge?" 
Er svaret at det er inngått en (hemmelig) omfordelingsavtale i Vest-Europa, for afghanere i
stridsdyktig alder? 
Neste spørsmål -Har svenskene bare vært ekstra dumme, når de har vedtatt en slags lov, for at
disse afghanere skal få bli i landet permanent, uansett slektsforhold og tilstandene i hjemlandet?

Mye tyder på at det ikke er behov for noen lov, for hjemsendelsene er ubetydelige - i alle land, og til
alle hjemland.

Takk til NRK.
102△ ▽

 • Svar •

Mottrykk  • for 5 dager siden> ARVEVOLDEN

Han visste vel at i landet langt der oppe i nord, har folket tillit til det som blir fortalt.
Dersom du sier at du er umyndig og familieløs og trenger hjelp, ja så blir du trodd og får
hjelp.  
UDI fant tydeligvis ikke familien hans , men det gjorde kameraten med en enkel telefon.
73△ ▽

 • Svar •

tror ikke på dommedag..  • for 5 dager siden> ARVEVOLDEN

Så selv dette intervjuet. Det ble fortalt at han kom til Norge som 15-åring, i 2015. Og at han
ikke hadde familie. Til opplysning - han har ikke fått permanent oppholdstillatelse så langt.

Oppfordrer alle til å gå inn på NRK og se dette intervjuet. Rett og slett for ved selvsyn, å
vurdere "guttens" alder. Som da altså skal være 18 år. Både fruen og jeg ristet på hodet når
vi regnet oss frem til alderen.

https://tv.nrk.no/serie/dag...

(Det er listet som innslag nr.11.)
46△ ▽

 • Svar •

Ossellerdem  • for 5 dager siden> tror ikke på dommedag..

Han er ganske sikkert mer enn 18 år. Han her vil jeg karakterisere som i slutten på
20 åra minst.
17△ ▽

 • Svar •

Olav Ødegaard  • for 5 dager siden> tror ikke på dommedag..

Hvordan vet man at disse menneskene ikke lyver, med tanke på hva deres religion
sier om hvordan forholde seg til oss vantro? 
I tillegg kommer de fra det som betegnes som "løgnkultur", på grunn av
klanstrukturene samfunnet deres er bygger på. 
Hvordan forsvarer alle røde sosialantropologer sammenblandingen av vår
ærlighetskultur med løgnkulturer. Burde ikke motforestillingene stå i kø, om det var
et poeng å ta vare på vår egen kultur? 
(Forresten et dumt spørsmål, i og med hva de røde alt har utbasunert om omsorgen
for eget land, folk og kultur..)
15△ ▽

 • Svar •

Vulpert  • for 4 dager siden> tror ikke på dommedag..

Når man krysser grensen til dette værharde landet, eldes man fort fysisk... 
Bestefar ble også et barn (på slutten), men han så veldig gammel ut...

Hvorfor vil venstresiden og de selverklærte "gode" rasere velferdssamfunnet?
11△ ▽

 • Svar •

schtella  • for 4 dager siden> Vulpert

Fordi alle menn, også de forvillede røde, har ett og samme tankesett:
Females, fortune and fame, dvs de tilstreber makt!
2△ ▽

 • Svar •

Yngve Jensen  • for 5 dager siden> ARVEVOLDEN

Ja og hvor kommer Dublin avtalen inn i dette. 
Første landet man ankommer i Europa skal man liksom da søke asyl i,ikke det 10 landet. 
Og hvordan kan man spasere igjennom 13 land i dag uten id papirer? 
Kan jo prøve å reise gjennom 13 land uten pass,å se hvor langt en kommer som etnisk
norsk. 
Ikke rart man begynner å lure på idiotiet og naiviteten som rår.
41△ ▽

 • Svar •

medic  • for 5 dager siden> ARVEVOLDEN

Rørende å se afghanere intervjue hverandre i kosekroken til NRK. Hvis noen hadde
forventet kritiske spørsmål ventet de forgjeves.
33△ ▽

 • Svar •

Sverre Høegh Krohn • for 5 dager siden

De to siste avsnittene er så gode at de burde vært hugget i sten.
47△ ▽

 • Svar •

Jan Bache-Wiig  • for 5 dager siden> Sverre Høegh Krohn

Enig, uten at det hjelper stort, dessverre.
10△ ▽

 • Svar •

tror ikke på dommedag.. • for 5 dager siden

"Den massive svindelen med unge afghaneres asylinnvandring til Norge har påført vårt land
enorme kostnader – ikke bare økonomiske, selv om disse i seg selv er svimlende."

Det kan ikke sies mer brutalt ærlig enn dette Skaug.

Så legger jeg for egen del til at dette i nesten enda større grad gjelder somaliere. Med en
yrkesdeltagelse på 9 prosent for kvinnene, som altså er i jobb i 30 timer eller mer i uken. Og så har
vi svindelen som pakistanere i Norge driver med, der familiens/klanens ære ligger mellom bena på
døtrene deres. De må som oftest gifte seg med en fra landsbygda i Pakistan, ofte en fetter, i et
evigvarende spill for å kunne importere enda flere derfra, og på denne måten misbruke våre regler
for familiegjenforening.

"Det skal en dag settes ned en kommisjon som skal granske hvordan det kunne skje at den norske
staten kunne bruke milliarder av kroner og tusenvis av årsverk på å la det regne rettigheter, varer
og tjenester på tusenvis av unge afghanske menn som ikke hadde noe å gjøre i Norge eller noen
rett til å komme hit."

Bytt ut "unge afghanske menn" med "unge pakistanske menn" i denne passasjen, så er det lett å se
at dette er samme sak.
44△ ▽

 • Svar •

schtella  • for 4 dager siden> tror ikke på dommedag..

NB: 1 times arbeid i uken regnes som arbeid/sysselsatt.
4△ ▽

 • Svar •

tror ikke på dommedag..  • for 4 dager siden> schtella

Noen av oss klarer ikke helt å se at 1 time jobb i uken, er å oppfylle forpliktelsene
hver og en av oss har.
5△ ▽

 • Svar •

Ryddegutt • for 5 dager siden

Man snakker altså om millionsvindel;

"UDI tror 2000 enslige asylsøkere under 15 år kommer før 2016 er omme. Kostnaden per barn
skal være rundt ni millioner kroner, opplyser regjeringskilder."

https://www.aftenposten.no/...
32△ ▽

 • Svar •

Halvtan Svarte  • for 5 dager siden> Ryddegutt

Det som jeg er opptatt av er hvor mye av potten som ender opp i lommene til
"støtteapparatene" her? Når det totalt sett er snakk om flere milliarder i kostnader fra
felleskapets kasse, så trenger man bare å suge ut noen promiller gjennom sugerørene for at
det blir store summer av det...
10△ ▽

 • Svar •

schtella  • for 4 dager siden> Halvtan Svarte

Altfor mange har tjent gode penger på migrant-trafikken, og derfor har protestene
vært så få og halvkvedede.
5△ ▽

 • Svar •

schtella  • for 4 dager siden> Ryddegutt

Hvis UD trodde på dette selv, hvorfor motsatte myndighetene seg da sikker
aldersbestemmelse av migrantene, for ikke å snakke om DNA-tester?
5△ ▽

 • Svar •

Kollfinn Fleischer • for 5 dager siden

Det er skremmende å lese at uendelig mange "unge" gutter får komme til Norge, og at mange av
dem får oppholdstillatelse. Da den norske hæren trakk seg ut av Afghanistan, var det noen lokale
folk som hadde jobbet som tolker, de ble nektet innreise til Norge, selv om de var truet på livet! 
Hvor er den norske godheten da?
30△ ▽

 • Svar •

Kent Andersen • for 5 dager siden

De har ingen utdannelse disse "ingeniørene" som kommer, men de er streetsmart: "Hvor kan jeg få
mest gratis penger til meg og familien." Her var svaret Norge som betalte ham i dyre dommer for
berikelsen.
27△ ▽

 • Svar •

Skjærehavre  • for 5 dager siden> Kent Andersen

Tror du er inne på noe vesentlig.

Street-smartness er en fantastisk utdannelse å kunne bruke overfor naive
sosionomutdannede innen alle områder i norsk offentlig forvaltning. :)
21△ ▽

 • Svar •

K_MD  • for 5 dager siden> Skjærehavre

Det de ikke har fra street smart vil de lære fra introduksjonsprogrammet, har hørt
historier derfra (fra flere pålitlige kilder) som ikke kan beskrives som annet enn
undervisning i svindel og bedrag av det norske samfunnet.
9△ ▽

 • Svar •

Jørn Amundsen  • for 4 dager siden> Kent Andersen

Jo de har høy utdannelse i løgn å svindel

△ ▽

 • Svar •

sinnamor • for 5 dager siden

Nettopp!

Og hvorfor i huleste ser ikke vår regjering, med Erna i spissen, dette. 
Eller ser de men er de så frekke at de blåser i at de er gjennomskuet mht ønske om globalisme for
enhver pris..
27△ ▽

 • Svar •

carllexow  • for 5 dager siden> sinnamor

Ja - det er det det er. Globalisme for enhver pris. Også kostnadene for forræderi.
20△ ▽

 • Svar •

selma  • for 5 dager siden> carllexow

Jeg må få vise til FNs Agenda 2030. Hvorfor er det så få som nevner den?  
Det er jo den som er utslagsgivende for politikken som diskuteres !  
Den begynte å virke 1.1.2016. Alle verdens land har signert den.  
Et av punktene i dette globalistenes manifest sier at det "skal være fri migrasjon i en
verden uten grenser"-  
altså får de komme hit, om de vil.  
Art. 45 i Agenda 2030 : 
-" de nasjonale parlamentene pålegges (!) via sin lovgivning og sine budsjetter å
sørge for gjennomføring av "våre forpliktelser"- " 
altså forpliktelsene overfor verdens fattige.  
Politikerne er da forpliktet på å ta imot dem selv om det koster oss dyrt, og mange
av dem aldri vil kunne bidra til felleskassen.
16△ ▽

 • Svar •

Christian Skaug   • for 5 dager sidenDocument > selma

Hvorfor er det så få som nevner den?

Fordi problemet ikke er alt det pisset som kommer fra FN, men at det finnes
regjeringer som tar det på alvor.
20△ ▽

 • Svar •

selma  • for 5 dager siden> Christian Skaug

Takk for svaret ditt, 
Jeg synes det er veldig viktig at vi får tydelig frem HVORFOR våre politikere
gjør som de gjør. At vi slik adresserer med tydelighet hvor påleggene
kommer fra. Dette er altså ikke noe de har funnet på selv. Ei heller prøver de
å sette seg opp mot alle overnasjonale vedtak.  
HELE bildet bør frem i lyset. Det må være tillatt å hevde ulike
synspunkter.Eller ?
10△ ▽

 • Svar •

Canopus • for 5 dager siden

«Afghanernes utvandring til Norge kommer til å gå over i historien som et utrolig eksempel på
massiv, kollektiv inkompetanse og uforstand. Det blir en enkel dokumentasjonsjobb.»

Nå er det jo verken logikk eller ansvarlighet som ligger bak innvandringspolitikken i
utgangspunktet, slik at føleri nok vil trumfe harde fakta når bevisrekka blir krevd lagt frem. «Vi
måste ju tänka på baaaarnen» som det jo så kjekt heter i vårt naboland i øst.
24△ ▽

 • Svar •

Kalif Ornia • for 5 dager siden

"Det skal en dag settes ned en kommisjon som skal granske hvordan det kunne skje at den norske
staten kunne bruke milliarder av kroner og tusenvis av årsverk på å la det regne rettigheter, varer
og tjenester på tusenvis av unge afghanske menn som ikke hadde noe å gjøre i Norge eller noen
rett til å komme hit."

Der man ingenting vil skal skje der settes det ned en komité.
35△ ▽

 • Svar •

Renny Toftegaard  • for 5 dager siden> Kalif Ornia

Trine Skei Grande og de andre godhets-tyrannene på Stortinget burde bli tiltalt for grov
uforstand i tjenesten. De fikk stoppet utsendelser av oktober barnene og kunne etterpå
gurgle seg i godhet mens de smilte ondskapsfullt fordi de fikk stoppet FRP sitt forslag!
30△ ▽

 • Svar •

Disqusting • for 5 dager siden

"Afghanernes utvandring til Norge kommer til å gå over i historien som et utrolig eksempel på
massiv, kollektiv inkompetanse og uforstand" -  
Og svindel! 
Reflekter over dette: Som 16 åring kommer en Afghansk gutt til Norge og hevder seg forfulgt med
fare for sitt liv i Afghanistan!  
Hjemme i Afghanistan sitter resten av familien i beste velgående med både søstre brødre og
foreldre!  
Mange forstår at dette scenario er ren svindel, også mange på venstresiden!  
Ved å allokere 2,2 millioner pr person av fellesskapets midler årlig på flere tusen slike kasus, så
stjeler man både hjelp og midler til de som virkelig lider nød rundt om i verden ellers. Politikken er
med andre ord ondsinnet og mangler verdigangsyn!

Våre politikere tillater svindelen under påvirkning fra venstresidens NGOèr som tjener store
penger på at folket lures trill rundt!  
Men dette er helt greit for dagens venstreside, for "godhet" er bare et vikarierende uttrykk for en
helt annen agenda - nemlig å bruke fellesskapets midler på egen berikelse og til sementering av
framtidig politisk makt!  
Til slutt har vi oppnådd et flertall av mennesker som ikke bidrar til felleskassen eller utvikling av
samfunnet, og en kan spørre seg om hvor det offentliges lønninger til venstresiden da skal komme
fra?  
Det er vel liten tvil om at disse individer nevnt over ikke vil stemme på andre enn dem som tilbyr
full trygd!
33△ ▽

 • Svar •

schtella  • for 4 dager siden> Disqusting

Spot on!

△ ▽

 • Svar •

Dogen • for 5 dager siden

les mer

Det har vært mye vold og knivstikkinger i Tyskland. Det har gått utover vertsbefolkningen, men
også migrantene. For ikke lenge siden ble en gjengleder skutt og dødelig såret på gaten rett foran
familien sin. Hundreogfemti av hans nærmeste venner og familie ville inn på sykehuset for å ta
farvel, og hisset seg ganske bra opp da det ikke gikk.  
Det sier seg selv at her har vi å gjøre med en helt annen kultur enn vår egen. De tar saken i egne
hender, og opererer helt utenfor rettsvesen og samfunnet ellers.

Det snakkes om de sårbare enslige mindreårige. Familiens utsendinger som skal sørge for
pengeoverføringer, eller være ankerbarn for kjedemigrasjon. Migrasjon i seg selv er en belastning
for sinnet, og psykiatrien har betegnelser for tilstander som kan oppstå i møte med annen kultur,
klima, språk osv. Og behandling av lidelsene er ikke lett når enkelte mener at Allah er den eneste
og rette helbrederen. Det nytter i hvert fall ikke med verger som får betalt for å være gode.

Tyskerne er fremdeles positive til innvadering, viser en undersøkelse. Men resultatet kan visst
leses på flere måter. Mange av de som er positive til innvandring skal være innvandrere selv:

21△ ▽

 • Svar •

RunCHURCH • for 5 dager siden

Dette er en varslet tragedie. For dem som har giddet følge med, er trafikken med såkalte enslige
mindreårige asylsøkere hovedsakelig bestående av løgnaktige historier og svindel. Dette gjelder
både aldersangivelsen og at de ikke har familie i Afghanistand. jfr bl.a.
https://www.document.no/201... (linken til SVT fungerer ikke lenger) og
https://www.document.no/201...

Hvor mange drap, voldtekter og annen kriminalitet, må norske kvinner og menn finne seg i, i
tillegg til de enorme kostnadene forbundet med disse "barna", før denne virksomheten opphører?
Tror asylindustrien og MSM med NRK i spissen, selv på de tåredryppende historiene de kommer
med?
21△ ▽

 • Svar •

Svein Olav Johansen • for 5 dager siden

Løgn, fortielse og hykleri preger asylpolitikken.
18△ ▽

 • Svar •

Morten Ernst • for 5 dager siden

FN og andre humanitære organisationer samt PK politik i en cocktail har frembragt en særdelels
livstruende drik.
16△ ▽

 • Svar •

Reidar S • for 5 dager siden

Bedre det enn at hele ætta kommer hit på enveisbillett for å begrave ham her......
16△ ▽

 • Svar •

Piddi  • for 2 dager siden> Reidar S

Resten av slekten får vel voldsoffererstatning fra den norske stat, pluss betalt kiste tilbake
samt begravelsesbidrag. Kanskje også fremtidig trygd for den avdøde.

△ ▽

 • Svar •

Terje • for 5 dager siden

Stortingsflertallet med AP , KrF, V , SV og Sp står bak denne galskapen og uforstanden med
importen av disse «såkalte asylbarna» 
Disse burde aldri vært i Norge.!
16△ ▽

 • Svar •

Vulpert  • for 4 dager siden> Terje

Ta med V. Høyre er egentlig fargeløst og FrP tannløst...
4△ ▽

 • Svar •

ergo sum  • for 5 dager siden> Terje

Det er sant. Sett heller i gang import av asylbarn fra Romania, Bulgaria, hva med
krigsrammede barn i Ukraina/Russland.  
Hvorfor Afghanistan, Syria, Irak, Somalia...kulturer og folk vi har minimalt til felles med?
3△ ▽

 • Svar •

Lumix • for 5 dager siden

Og et oppgjør med disse politikerne som har kostet Norge hundrevis av milliarder bør også gjøres
når tiden er inne. 
De bør ikke glemmes eller tilgies. 
De er voksne og må stå til ansvar
13△ ▽

 • Svar •

Ossellerdem • for 5 dager siden

Han her har ikke noe her å gjøre. Han skulle vært en del af det afganske forsvaret og bidratt til å
bygge landet sitt. Men vi har da våre soldater der somgjør det drittarbeidet for ham. For et system.
Har ikke ord på denne galskapen.
13△ ▽

 • Svar •

audvinl • for 5 dager siden

Har ikke ordfører og alle muslimers engel i Trondheim et familiegravsted som den myrdede kan få
benytte? Det koster bortimot en million å få sendt den myrdede til landet hvor han burde vært hele
tiden! Vanviddet med disse asylhordene fra Afghanistan og ellers hvor islamistene kommer fra og
som våre politikere, samstemt, har dradd inn som en sraffedom, koster like mye døde som
levende.

De kommer til å gi oss problemer av sosial, økonomisk og juridisk karakter lenge etter at dagens
politikere har forsvunnet. Som gode kristne burde ta innover seg det Jesus sa om kvernsteiner!
Men såpass rakryggede politikere fins ikke fra bygd eller by nå til dags!
12△ ▽

 • Svar •

Refleksen • for 5 dager siden

Det handler ikke om å skaffe trygghet til mennesker på flukt, men at våre politikeres dynastiske
kamerater skal tjene seg rike! De har sine hjelpere i Afghanistan og andre land som peker vei, gir
adr til sine venners mottak og hjelper til med det praktiske! Vår kirke er en av de største
profitørene som har sine folk i alle land! Ren svindel, eller en skitten svindel!
11△ ▽

 • Svar •

R Freewayflyer • for 5 dager siden

Fremhevet av Document.no

Velferdsimmigrasjon er tidens svindel.  
Bakmenn og sosialister på Stortinget ser ut til å samarbeide om å få flest immigranter hit, da
gjerne fra land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. 
Afghan folk sender ut unge menn i håp om opphold, deretter familiegjenforening med både
dem som er i familie og alle andre som svindler seg til å være i familie. Dette er oppdaget
mange ganger.

Dumme politikere og dumme myndigheter lar denne svindelen fortsette med følger av
galopperende økonomiske utgifter.  
Utsendelse og trenering av gode advokater er til hinder, til og med dumme naboer og bekjente
av velferdsimmigranter står på barrikadene når det gjelder å stoppe slik svindel. 
En dypt tragisk sak som den i Trh. blir brukt for alt det den er verdt av AP og Krf politikere, og
skylder hendelsen på systemet.  
Bare tull, systemet er for mildt, derfor problemer.  
Retur direkte når opphold ikke gis, ikke drive å bosette i årevis før retur. 
Slik og bare slik vil velferdsimmigrasjonen avta.
10△ ▽

 • Svar •

rosinen • for 5 dager siden

For familiens del får vi håpe at gutten har noen søsken hjemme i Afghanistan, slik at de kan sende
et nytt ankerbarn, om det frister så mye nå da....
9△ ▽

 • Svar •

kurtjen • for 4 dager siden

Kameratene finner, og tar en telefon til familien i Afghanistan, noen som UDI ikke har funnet på 3
år. Nå må vi få fakta på bordet. Hadde han og de andre involverte familie i hjemlandet, hvor
gammel er de osv, osv. Det gjelder også drapsmannen til Håvard Pedersen. Offentligheten har krav
på disse opplysningene.
7△ ▽

 • Svar •

Dogen • for 5 dager siden

Ikke bare å utvise folk fra Sverige. Enkelte nasjonaliteter er mer voldelige enn andre.

En ansatt på Kriminalvårdens Nationella transportenhet forteller:

– De vi har mest problem med er Mena-folket, med Marokko og Afghanistan som de store
problemene. Nesten 100% av gangerna er det problemer med dissa reisene, som vold og trusler.
Ofte kommer vi avgårde, men om man har en grinete kaptein – som har all makt i verden til å
stoppe oss – så såger de bare ”nej tack. Inget bråk i mitt plan” og så får vi gå av.

Noen migranter er selvdestruktive. En dunket hodet i veggen til han knekte nesen:

– Vilka andra typiska problem finns det som leder till avbrutna deportationer?

– I dagsläget är det den där jäkla gymnasielagen som kan komma fem minuter innan vi skall lyfta.
Då är det bara att avbryta. Senast förra veckan då 4 klienter i charterplan släpptes fria varav 2 med
några minuter kvar innan boarding. Den ena knäckte näsan på sig själv efter att ha dunkat huvudet
i väggen några gånger för mycket. Gymnasielagen spökar för oss och gör en del resor
inställda/avbrutna.
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Sørgende følger et av ofrene for en selvmordsbombe til graven i Kabul den 21. januar

2016. Foto: Ahmad Masood / Reuters / Scanpix.

Afghanske ungdommer i Arendal har satt i gang en innsamlingsaksjon for

å få sendt Nasrat Hashimi, den ene av de to afghanerne som ble drept i

Trondheim, tilbake til familien i Afghanistan slik at han kan begraves der.

Det melder NRK Sørlandet: Vil hjelpe drept 19-åring hjem

19-åringen som ble drept i Trondheim mandag bodde på mottak på Hove

i Arendal i 2015 og 2016, og vennegjengen i byen ønsker nå å gi

kameraten en verdig begravelse i hjemlandet.

Vennegjengen til Hashimi i Arendal har vært sterkt preget etter

dobbeltdrapet som skjedde i Trondheim mandag, forteller 20 år gamle

Ahmad Mansor som kjente den drepte svært godt.

Etter drapet tok Mansor kontakt med 19-åringens familie i Afghanistan,

som hadde et sterkt ønske om å få kisten hjem.

Vennenes sorg og familiens ønske er mer enn forståelig, og det er all grunn

til å ønske lykke til med planene.

NRK-saken reiser likevel er kjempestort spørsmål, som ikke desto mindre

vil utebli med øredøvende stillhet. For hvem er det som har noe sterkt

ønske om å legge sten til byrden for personer i sorg?

Men denne kriminalsaken har også en politisk dimensjon, og dessverre må

følelsene av og til vike i politikken. Den massive svindelen med unge

afghaneres asylinnvandring til Norge har påført vårt land enorme

kostnader – ikke bare økonomiske, selv om disse i seg selv er svimlende.

Så derfor:

Med hvilken rett søkte en ung afghansk mann asyl i Norge, når han hadde

en familie i Afghanistan som ønsker ham hjem – hjem, et ord NRK også

bruker – idet han blir myrdet, slik at de har en grav å gå til?

Ingen i det hele tatt.

Dette er det dessverre nødvendig å si, selv om problemstillingen er

fryktelig ubehagelig når det er et mord som bringer den til over�aten.

Det skal en dag settes ned en kommisjon som skal granske hvordan det

kunne skje at den norske staten kunne bruke milliarder av kroner og

tusenvis av årsverk på å la det regne rettigheter, varer og tjenester på

tusenvis av unge afghanske menn som ikke hadde noe å gjøre i Norge eller

noen rett til å komme hit.

Afghanernes utvandring til Norge kommer til å gå over i historien som et

utrolig eksempel på massiv, kollektiv inkompetanse og uforstand. Det blir

en enkel dokumentasjonsjobb.
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