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Når du strammer garnet Hent PDF Forlaget skriver: Skal Danmark fortsat være et land med lukkede døre for
mennesker på flugt, med politikere der føler sig hævet over international kritik, med et toneangivende

racistisk parti, med en lovgivning i strid med menneskerettighederne og med en voksende etnisk underklasse?
Svaret i denne bog er et klart nej og bygger på en solid dokumentation af de normbrud og skadevirkninger,
der er fulgt med ´strammerkursen´ på udlændinge- og indvandrerområdet. Bogens forfattere sætter spot på
emner som mediedækningen gennem 30 år, den internationale kritik, politiets diskrimination, højrefløjens

racisme og venstrefløjens medskyld, regler og praksis på flygtningeområdet, familiesammenføring,
starthjælpen og diskrimination på arbejdsmarkedet.

Bogen er en indtrængende opfordring til at sætte en ny dagsorden, der handler om at fremme ligebehandling,
at overholde menneskerettighederne og de internationale konventioner og at gå imod racisme og

diskrimination. Den er en stærk appel både til borgerliges anstændighed og ansvarlighed, til liberales respekt
for forskelligheden og til venstrefløjens solidaritet med de undertrykte.
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