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De flesta svenskar har stor välvilja mot och tolerans för invandrare, och önskar att invandringen skulle ha
lyckats bättre. 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.Även
ökningen av problemen drivs till betydande del av invandring. Sedan tidigt 1990-tal har de med
invandrarbakgrund stått för hälften av ökningen av andelen låginkomsttagare, drygt hälften av minskningen av
behörighet bland elever som lämnar grundskolan, cirka två tredjedelar av ökningen av socialbidrag och mer än
hundra procent av ökningen av arbetslösheten - som fallit bland inrikes födda. Problem som stenkastning mot
polis och räddningspersonal och anlagda bränder är likaså starkt koncentrerade till invandrartäta områden. 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. Tino Sanandaji har kurdisk bakgrund och föddes i Iran 1980. Han kom till Sverige
vid 9 års ålder tillsammans med sin bror och sina föräldrar. Han tog civilekonomexamen vid
Handelshögskolan i Stockholm 2004, doktorerade i Public Policy vid University of Chicago 2011 och har
sedan dess forskat i nationalekonomi. Expressen: "Sveriges just nu mest omtalade och omtvistade bok.
Massutmaning höll mig vaken hela natten" DT Ledare: "du gör bäst i att läsa boken.
För den kommer att påverka det svenska samhället under många år framöver" DN Kultur: "en grundlig
genomgång av fakta, men också en pedagogisk förklaring av sofistikerade statistiska analyser"

Den sverigekurdiske nationalekonomen Tino Sanandajis nya bok 'Massutmaning' toppar under söndagen
såväl Adlibris som Bokus försäljningslistor. Please do not modify it.
LIBRIS titelinformation: Massutmaning : ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende / Tino
Sanandaji ; redaktör: Pontus Tholin Inlägg om Massutmaning skrivna av Harkling. use the following search
parameters to narrow your results: subreddit:subreddit find submissions in 'subreddit' 'Massutmaning' är en bra
bok, oavsett vad man har för åsikt om invandring. '' --Jean-François Revel, 1984 Denna bok Massutmaning,
som finansierats genom att människor skänkt pengar för att göra det möjligt med utgivning, är egentligen inte
alls kontroversiell. Ihre Argumente, Gedanken oder Informationen zum kommentierten Beitrag bringen wir
ganz oder gekürzt mit Ihrem Nutzernamen und ohne Ihre E-Adresse, wenn wir Ihren echten Vor- und
Nachnamen erfahren. Det kritiska ställningstagandet är förutsättningen för en fungerande demokrati. Tino
Sanandajis bok Massutmaning har fått ett massivt genomslag. Pris: 290 kr. 2/10/2017 · Studio Ett intervjuar
Tino Sanandaji om nya boken Massutmaning det pekande fingret. Nationalekonomen och debattören Tino
Sanandaji har gett ut en bok om migrationspolitiken på eget förlag. Så sent som 2004 blev vi 9 miljoner.
KRÖNIKA. Finns i lager. Orsaken är att humanismen inte förenats med evidensdriven analys, utan tvärtom
intagit en motsatsställning mellan moral och fakta. m assu tmaning. se. Ett gediget researcharbete ligger
bakom, men författaren avfärdar ett antal viktiga faktorer bakom integrationsproblemen på arbetsmarknaden
alltför lättvindigt, skriver Henrik Malm Lindberg, docent i ekonomisk historia. Den blev till efter en stor
insamlingskampanj på nätet, har toppat nätbokhandlarnas försäljning och har – trots att boken är en kritisk
genomgång av Sveriges hantering av migration och integration – fått. Den frittalende svenske
nasjonaløkonomen Tino Sanandaji har utgitt bok om Sveriges integreringsproblemer. Däremot har de satt
stopp för nationalekonomen Tino Sanandajis bok ”Massutmaning”, något de motiverar med att inte köpa in
böcker som ”stöder rasism, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga. Ett gediget
researcharbete ligger bakom, men författaren avfärdar ett antal viktiga faktorer bakom integrationsproblemen
på arbetsmarknaden alltför lättvindigt, skriver Henrik Malm Lindberg, docent i ekonomisk historia.
STOCKHOLM Ekerö bibliotek erbjuder diktatorn Adolf Hitlers bok ”Mein kampf” till allmänheten.

