
Tags: Världsmästarna bok pdf svenska; Världsmästarna e-bok apple; Världsmästarna epub books download; Världsmästarna ladda ner pdf e-
bok; Världsmästarna MOBI download; Världsmästarna las online bok

Världsmästarna PDF E-BOK

Michail Zygar

Författare: Michail Zygar 
ISBN-10: 9789198485219

Språk: Svenska
Filstorlek: 2174 KB



1

BESKRIVNING

Sverige ska vara världsmästare i godhet. Det har svenska politiker oberoende av partifärg bestämt. Sedan
1980 har cirka 1,3 miljoner utlänningar fått uppehållstillstånd i Sverige. Majoriteten kommer från
muslimska länder i Afrika och Mellanöstern. Bara 5 procent är flyktingar. Övriga 95 procent har kommit
av andra skäl, framför allt för att skaffa sig bättre liv och ta del av den svenska välfärden.
Invandringspolitiken är den faktor som har förändrat Sverige mest sedan andra världskrigets slut. På bara
några årtionden har mer än en femtedel av den svenska befolkningen bytts ut. Nu lever vi med resultaten:
en snabbt ökande och alltmer brutal våldsbrottslighet, Europarekord i anmälda våldtäkter, importerad
hederskultur, tvångs- och barnäktenskap, en havererad integration, nedbrända skolor och bilar,
stenkastning mot polis och räddningspersonal och allt fler bidragsförsörjda etniska enklaver som lever
isolerade från det svenska samhället. Under ytan döljer sig andra sorters förändring som inte är lika lätt att
se. Många svenskar känner i dag sorg, främlingskap och växande otrygghet i sitt förändrade land.
Världsmästarna är en faktabaserad granskning av hur den mångkulturella politiken har förändrat Sverige.
Det är den granskning som massmedia borde ha gjort men inte gör. Boken innehåller en obarmhärtig
uppgörelse med den egna yrkesgruppen - författaren är journalist med lång erfarenhet av medievärlden. På
grund av en krympande yttrandefrihet och det växande hotet från islam skriver hon under pseudonym, Julia
Caesar. Andra reviderade upplagan med nytt efterord av författaren.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Erik Hamréns Island skrällde mot världsmästarna Frankrike | Aftonbladet

Hon får jubilera mot svårast tänkbara motstånd. Mot Frankrike i EM gör världsstjärnan Isabelle Gulldén
sin 200:e landskamp i karriären. - Det ...

Jerringpriset: Duplantis utmanar olympiska mästare | SVT Sport

Microsoft kan få en del av intäkterna om du köper något efter att ha klickat på en länk i denna artikel Feng
Tianwei Microsoft kan få en del av ...

Världsmästarna | Mindkicker

En speciell souvenir-affisch ska tryckas med bilder på de närvarande världsmästarna, som publiken ska
kunna köpa och få autografer på.
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VÄRLDSMÄSTARNA

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84RLDSM%C3%84STARNA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84RLDSM%C3%84STARNA&ln=se
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