
Han har sökt asyl i 5 olika EU-länder

3ggr under falsk identitet

3ggr har han blivit åldersprövad i 3 olika 
EU-länder

Han påstår sig vara 17 år

I verkligheten är han 27 år

Sveriges Television Uppdrag Granskning
Titta själv på Svtplay. se - Avsnitt 10, Säsong 18, Afghanutvisningarna 

Exempel på utredning hos Migrationsverket 

Talar ”flyktingbarnen” sanning?

Är Afghanistan verkligen osäkert?

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.

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.

Inte enligt FNs platsansvarige.

Så här säger Masood Ahmadi som är 
FNs platsansvarige:

”Vi har haft 20,000 återvändare sedan 
2002 utan en enda säkerhetsincident. 
Åtminstone inte som vi känner till”
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