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Indvandringens pris Morten Uhrskov Jensen Hent PDF Anders Fogh Rasmussen tog i 2001 magten i Danmark
med løftet om en fast og fair udlændingepolitik. Det skulle være slut med den hovedløse masseindvandring
fra ikke-vestlige lande, som siden 1983 havde trukket en hale af kriminalitet og sociale problemer efter sig.

Men fik danskerne den stramme udlændingelov, de havde forlangt?

Ti år efter 24-års-reglens indførelse kaster historiker Morten Uhrskov Jensen et kritisk blik på den reelle effekt
af VK-regeringens udlændingelov fra 2002. En lov, som den nye regering tavst har overtaget, måske fordi

lovens ånd for længst er udhulet. Han beskriver Malmømodellen, Metockdommen og den statistiske
omplacering af indvandringen til Danmark og afslører, at den ikke-vestlige indvandring fortsætter i samme
takt som før, med en stadig højere pris i form af øget fattigdom og kriminalitet, der rammer både indvandrere

og etniske danskere.
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