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Efter folkhemmet är en lysande bok.
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den politiska debatten mer fruktbar
om också folkhemmets konstruktörer började tänka på vad det var
som gick fel och vad det är av

lär oss om det forgångnas sam.band.
Det gör hans forslag om det som nu
borde ske mer solida. Det är inget
hipp som happ över det han foreslår.
Folkhemmet, påpekar han, kan
inte bara ses som ett socialdemo-
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Den övervuxna välfärdsstaten gör
det stört omöjligt for många invandrare att konuna till sin rätt. Det är i
välfärdsstatens fundamenta som orsakerna till våra invandrarproblem
ligger, inte i någon brist på invandrarpolitik.

l Sveriges oälskade barn berättar han

hela det svenska samhällets sjuka .

människans formåga. Själv är han

om den andra generationens invand-

Rojas vet emellertid att många fler

utrustad med en ansenlig initiativ-
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kan bidra till si tt nya hemlands

fom1åga. N ästan jurist från Chile.

ma till sin rätt, om utanforskapet, om

framtid om de far chansen istället for

Verkstadsmaskinreparatör på AMU

bristen på mångfald i det svenska
samhället.

Ansenlig initiativformåga
Det invandrama möter som ett slags
stoppbockar for personlig växt och
ett konstruktivt bidrag till sitt nya
hemland

är

emellertid,

påpekar

Rojas, egentligen ingenting annat än
det som också trycker ut många
svenskar ur gemenskapen. Invandrar-

(!) . Städare och tvättare eftersom

''blirInvandrarproblemen
därmed till ett
slags dramatiskt åskådningsexempel på hela
det svenska samhällets
sjuka.

''

att ta bidrag. Han ställer krav i

behovet av maskinreparatörer forsvann. En fil kand på två år, en master på två år till, doktor efter ytterligare fem.
Alla invandrare är möjligen inte
kapabla till allt detta liksom heller
inte många av oss som är fadda i
Sverige. Men många kan mycket
mer än vi ger dem chansen att visa.
Mauricio Rojas är både som
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person och som lärare en betydelse-
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full svensk.
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