Bernt försökte stoppa åldersfusket
Ruineras nu av myndigheterna för att han sagt sanningen
Tandhygienisten Bernt tipsade Migrationsverket om vuxna ”ensamkommande”. Blev
därför sparkad från jobbet, uthängd och förnedrad. Nu kan hela familjens egendom
konfiskeras av Region Gotland som tar hjälp av advokater och ”rättsväsendet”.

Under 2016 blossade debatten om ensamkommande
upp. Inte minst på grund av de höga kostnaderna för
deras uppehälle, som i vissa fall kunde vara 6-8 tusen
kronor per dygn.
Bernt började därför tipsa Migrationsverket om sina
misstankar. Sammanlagt skickade han 8 email där
han påtalade att han var tandhygienist och ansåg att
den ålder som står angiven i Migrationsverkets
handlingar var fel.
Bernt fick aldrig något svar från Migrationsverket.
Istället vidarebefordrade en av myndighetens
tjänstemän hans email till de lokala myndigheterna på
Gotland, däribland Bernts chef på Folktandvården,
Mats Kvarnberg.
Istället för att få ett tack för sin insats i arbetet att
avslöja bedrägerier blev Bernt med omedelbar verkan
avstängd från sitt arbete och besked om att en
utredning skulle tillsättas. 14 dagar senare blev Bernt
efter 10 års tjänst på Folktandvården avskedad.

Han visade civilkurage och avslöjade
bedrägerier. Han gjorde det alla borde göra.
Som tack blir han jagad av samhället som
försöker krossa honom och hans familj.
Förra sommaren besökte tandhygienisten Bernt
Herlitz med sin fru ett av Almedalens seminarier som
handlade om åldersbedömning i rättsväsendet och i
idrottsvärlden. Temat var angeläget för paret
eftersom båda arbetade på Folktandvården i Visby
dit många av de så kallade ”flyktingbarnen” vände sig
för att laga sina tänder.
I seminariets eftersnack deltog bland annat Åsa
Carlander-Hemingway,
en
enhetschef
från
Migrationsverket. Hon uppmanade paret att anmäla
alla misstankar om eventuella åldersbedrägerier till
Migrationsverket.
Bernt hade redan insett att de flesta av dessa s.k.
barn egentligen var vuxna män. Enligt hans
uppskattning ca. 80% vilket klart framgick bl.a. genom
fullt utvuxna visdomständer.

I lokalpressen blev han uthängd och förnedrad, utan
att ens först ha blivit kontaktad. Alla tre lokaltidningar
på Gotland beskrev honom som en farlig rättshaverist
och snudd på högerextremist som “åldersbedömde
flyktingar på eget bevåg”. Nyheten nådde även SVT.
Men Bernt är ingen högerextremist. Han är inte ens
politiskt aktiv.
Bernt tog saken vidare till Gotlands tingsrätt där han
lyckades vinna mot region Gotland, men sedan kom
nästa chock. Region Gotland överklagade domen till
nästa instans, Arbetsdomstolen i Stockholm.
Om Bernt skulle förlora där blir han tvungen att betala
hela rättegångskostnaden för bägge parter, vilket i så
fall kan handla om 1 - 1,5 miljoner kronor.
Syftet från Region Gotland är uppenbarligen att till
varje pris krossa Bernt och därför har man också
anlitat en av de bästa och dyraste juristerna inom
arbetsrätt som finns i Sverige.
Mera information och länkar till tidningsartiklar:
www.medborgarrevision.se/1-uh/bernt.html

Bernt är en svensk hjälte. Han står nu utan försörjning och behöver din hjälp.
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