
Kopier dette og spre det til venner, bekjente, i postkasser og på de måter du har anledning! 
 
Korrupsjonssakene som stoppet opp                                               
 
”Opplysningene om korrupsjon er alvorlige og skadelige for utlendingsforvaltningen. Det er 
ønskelig at sannheten kommer for en dag.” 
        Petter Drefvelin, UDI-direktør 
 
”Jeg vil ikke kommentere påstandene om at utlendinger har betalt seg inn i landet. Dette er 
noe politiet må gå videre med.” 
      Arild Kjerschow, tidligere UDI-direktør. 
 
En byråkrat i UDI møtte i 1992 på kveldstid opp på Oslo politikammer med 25 pakistanske pass 
som skulle stemples. Byråkraten sto som økonomisk garantist for samtlige, ifølge politirapporten. 
Saken ble aldri etterforsket.  
    To tamilske brødre rapporterte tidlig på nittitallet den samme byråkraten inn til UDI, for å ha 
krevd 20.000 kroner fra hver for oppholdstillatelse. Saken ble aldri etterforsket. 
    Den nevnte byråkraten har gått i flere politifeller, senest i 1999, da han skal ha krevd 40.000 
kroner for å ordne visum eller oppholdstillatelse.  Personen er nå ute av UDI og saken blir ikke 
etterforsket. 
    Et team på 4 tjenestemenn fra Oslo politikammer reiser til Colombo for å etterforske en diplomat 
for salg av visum. Samtidig driver lokalt politi i Sri Lanka etterforsking av samme diplomat, som 
sier til en politiagent at visum skal kunne ordnes for 500.000 rupier. 
    UDI rapporterer i 1998 samme mann til Justisdepartementet for å ha gitt inntrykk av at han hadde 
forbindelser i UDI som ordnet papirer. Saken ble aldri etterforsket. 
    Både pakistanere og tamiler er tatt i Norge med falske forretningsvisum med det fabrikkerte 
navnet Karl Martin AS. Alle hevder å ha betalt for innreisetillatelse. 
    En ansatt ved en norsk utenriksstasjon ble i 1987 etterforsket for salg av visum etter at han 
besørget innreisetillatelse for en heroinliga til Norge. Senere blir mannen ansatt i UDI i en ikke 
utlyst stilling, til tross for at det blir konkludert at han la frem falske dokumenter for å få 
oppholdstillatelse. 
 
Aftenposten 4. juli 1999. 
 
 
Hva er FMI, og hva DU kan gjøre: 
Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon med det 
formål å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge. FMI mottar ingen økonomisk 
støtte fra myndighetene. Landsstyret og de aktive medlemmer gjør alt arbeid frivillig og uten noen 
form for økonomisk godtgjørelse. 
    Bli medlem i FMI, kr. 150,- per år. Innmelding direkte på vår hjemmeside. Snakk med venner og 
bekjente og oppfordre dem til medlemskap i FMI. Bli aktivist og distribuer flygeblad i postkasser 
m.m. Skriv leserinnlegg i lokalavisen. Si til lokalpolitikerne hva du mener om masseinnvandringen.  
Og det viktigste: Stem på politikere som vil føre en restriktiv innvandringspolitikk! 
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