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Skandinavisk uro Hent PDF Forlaget skriver: Etterpå kaller vi det flyktningkrisen: I løpet av 2015 søkte
nærmere 1,4 millioner mennesker asyl i Europa. Også de skandinaviske landene ble berørt på dramatisk vis:

Sverige mottok over 160 000 asylsøkere i 2015 - det nest høyeste tallet i Europa, sett i forhold til
befolkningsstørrelsen. Også Norge lå i europatoppen med over 31 000 asylsøkere dette året. Mens Danmark

med sin strenge asylpolitikk fikk langt færre flyktninger til landet.Flyktningkrisen tydeliggjorde store
politiske forskjeller mellom de skandinaviske landene. I Skandinavisk uro kommer politikere, eksperter og
debattanter fra Sverige, Norge og Danmark sammen for å diskutere året som rystet de tre naboene. Kan den
skandinaviske modellen overleve de nye folkevandringene? Hva vil innvandringen bety for velferdsstaten,
demokratiet og offentligheten? Skandinavisk uro er et viktig bidrag til samfunnsdebatten - og et nyskapende

og opplysende forsøk på samtale over grensene.
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