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Massutmaning Tino Sanandaji Hent PDF Forlaget skriver: Sveriges experiment med storskalig invandring
från tredje världen till en välfärdsstat har varit unikt till sin omfattning men har i många avseenden

misslyckats. Sveriges samhällsproblem är i dag allt mer koncentrerade till den del av befolkningen som har
invandrarbakgrund. Utrikes födda står för ungefär 17 procent av befolkningen och andra generationens
invandrare för ytterligare fem procent. Utrikes födda utgör trots detta 53 procent av dem med långa

fängelsestraff, 54 procent av de arbetslösa och gruppen mottar 60 procent av de utbetalda socialbidragen. 71
procent av Sveriges barnfattigdom finns bland hushåll med utländsk bakgrund, medan 76 procent av

medlemmarna i kriminella gäng har invandrarbakgrund. Det gäller att ta fram konkreta åtgärder som ger alla
de invandrare som Sverige har tagit emot en plats i det svenska samhället. Det kräver i sin tur en uppriktig

och evidensdriven analys av hur Sverige hamnade här, och av hur man tar sig vidare.

 

Forlaget skriver: Sveriges experiment med storskalig invandring från
tredje världen till en välfärdsstat har varit unikt till sin omfattning
men har i många avseenden misslyckats. Sveriges samhällsproblem
är i dag allt mer koncentrerade till den del av befolkningen som har
invandrarbakgrund. Utrikes födda står för ungefär 17 procent av

befolkningen och andra generationens invandrare för ytterligare fem
procent. Utrikes födda utgör trots detta 53 procent av dem med långa
fängelsestraff, 54 procent av de arbetslösa och gruppen mottar 60
procent av de utbetalda socialbidragen. 71 procent av Sveriges

barnfattigdom finns bland hushåll med utländsk bakgrund, medan 76
procent av medlemmarna i kriminella gäng har invandrarbakgrund.
Det gäller att ta fram konkreta åtgärder som ger alla de invandrare
som Sverige har tagit emot en plats i det svenska samhället. Det

kräver i sin tur en uppriktig och evidensdriven analys av hur Sverige
hamnade här, och av hur man tar sig vidare.
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