
Hej!  
 
Imorgon tänker Migrationsverket verkställa en utvisning av Fares Mahmoud, en 
oppositionsyrier, som idag finns på förvaret i Märsta. Jag finner det högst anmärkningsvärt, 
att Migrationsverket tänker fortskrida med Fares utvisning till Syrien. Jag tycker att GD eller 
du som rättschef borde ha agerat i frågan. Ni har alla möjligheter genom vår lagstiftning. Och 
det finns uppmaningar från Europadomstolen om att stoppa alla utvisningar till Syrien och på 
UD:s hemsida avråder man från att resa till Syrien.  
 
Under tiden 1-5 oktober 2011 besökte jag Syrien för att med egna ögon se hur stämningen i 
Syrien var. Mycket hade rapporterats om regeringens agerande mot den civila protesterande 
befolkningen.  
 
På plats träffade jag flera aktivister, jurister, journalister, flyktingar från Irak och Palestina 
samt Sveriges och Brasiliens ambassader. Läget i landet är kritiskt för hela befolkningen men 
framför allt för oppositionen. Jag kände igen mig, från min tid i Irak och från 
Saddamregimens agerande.  
 
Som rättschefen redan vet, är det Baathpartiet som styr i Syrien. Det är samma parti som 
styrde Irak under Saddamregimen och de använder sig av samma arbetsmetoder. Förtrycket 
känner inga gränser så fort en enskild människa väljer att tänka fritt och yttra sin åsikt. 
Regimen skyr inga medel, mot den enskilde och dennes familj och vänner – alla blir lika 
”skyldiga” som den som börjar agera. Får regimen tag på en, så är det fängelse, tortyr och i 
värsta fall avrättning som väntar. Det finns inget ansvarsutkrävande heller på plats, så regimen 
kan fortsatt mörda och omvärlden låtsas som inget.  
 
Har man tur, lyckas man fly till t.ex. Sverige för att söka skydd. Men inte ens här, i en 
världens mest stabila demokratier, kan en människa vara säker på att få skydd. Men det räcker 
inte med att Migrationsverket väljer att bortse från Europadomstolens uppmaningar om att 
stoppa utvisningarna till Syrien. När Fares Mahmoud, den syriska asylsökanden vädjar om att 
få stanna, även på förvaret, tills situationen i Syrien lugnat ner sig och ber Migrationsverket 
att följa UD:s egna reseavrådan till landet, fortsätter man verkställandet.  
 
Jag vill å det bestämdaste uppmana er att agera utifrån befintlig lagstiftning och 
Europadomstolens rekommendationer, samt de konventioner om mänskliga rättigheter som 
Sverige ratificerat.  
 
Stockholm den 7 november 2011 
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