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Titta på Uppdrag granskning i SVT och bilda dig din egen uppfattning.
Flyktingbarnen påstår att det är ”en säker död” att åka till Afghanistan.
Men det är helt enkelt inte sant. Säkerhetsläget i Afghanistan är nu så
bra att det t.o.m. går att köpa vanliga turistresor dit.
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Varför kämpar Miljöpartister och diverse vänsteraktivister med näbbar
och klor för att dessa s.k. ”flyktingbarn” skall få stanna i Sverige? Det
måste handla om något annat än säkerheten.
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