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Brittisk chefredaktör:

Något är fel i Sverige
FRASER NELSON

chefredaktör för The Spectator.

att den förra statsministern förlorade ett
val genom att uppmana de bekymrade
väljarna att ”öppna sina hjärtan” för de
nyanlända. Men när det gäller att faktiskt
anställa dem?
I Storbritannien kan beteckningen
”EU-migrant” ge associationer till en
polsk jobbare eller en fransk finansman.
Men i Sverige använder konstigt nog till
och med statsministern begreppet ”EUmigrant” som en förskönande omskrivning för tiggare.
I Sverige fick de bostad, undervisning i
svenska och försågs med allt av ett underbart generöst land vars öppenhet var och
förblir ett lysande föredöme för världen.
Men nu kan det hända att denna öppenhet
förtär sig själv.
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