
Var drar vi gränsen för människor på flykt?
2015 tog Sverige emot 160 000 människor på flykt undan krig och konflikter. Innan året var slut beslutade regeringen om
tillfälliga inre gränskontroller. Detta blev startskottet för Carlos Rojas nya bok ”Var går gränsen – om flyktingmottagande, öppna
hjärtan och systemkollaps”.

”Det som hände 2015 var att vi inte hade planerat för det antal som kom, men det var inte mängden i sig som var problemet. Hade vi varit
förberedda på 160 000 hade inte den där känslan av kaos uppstått. Eftersom flyktingrörelser inte går att förutse kan det bli en ökning snart
igen. Det är det jag vill starta ett samtal om: hur gör vi för att kunna ta emot fler?” säger Carlos Rojas. 

Oavsett om gränskontrollerna var rätt eller fel så får det stora konsekvenser – och det måste diskuteras, anser han.  

Men tonläget i debatten är högljutt, uppskruvat och ofta dystopiskt. En femtedel av alla svenskar säger dock att de är beredda att ta emot fler
flyktingar – inte färre. 

”Vi står inför ett val som vi inte kommer undan. Människor flyr och vi har möjligheten att ge dem skydd. Vi behöver välja, antingen så ger vi
skydd - eller inte. Hur vi än väljer så kommer det att innebära konsekvenser för samhället”, säger Carlos Rojas. 

Vad väntar oss och omvärlden om vi fortsätter med gränskontrollerna? Och vad händer i vårt medvetande när nyheterna nämner begrepp
som systemkollaps och flyktingströmmar i samma mening istället för att prata om medmänsklighet och humanitet?  

Carlos Rojas har intervjuat forskare och politiker i Sverige och andra länder runt om i världen, och ger historiska återblickar såväl som
nulägesanalyser och framåtblickar. 

Till vardags är Carlos Rojas samhällsanalytiker på Sweden Research och i början på 2000-talet grundade han tidskriften Gringo. Han har
sedan dess varit en viktig röst i samtalet om social hållbarhet och migration.  

Önskar ni recensionsexemplar eller vill komma i kontakt med författaren kontaktar ni: Sarah Nylund på Roos & Tegner
sarah.nylund@roostegner.se eller tel 070-378 03 58


