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Servicemeddelelse til partiet Venstre: Politi og toldere skal atter vogte 

vore grænser... 
 

Schengen-aftalen og Euroen har tre afgørende ting til fælles:  

 

1) Der var intet som helst behov for at indføre dem. 

2) De har forværret tingene. 

3) De er alle virkelighedsfjerne ideologier, skabt af naive drømmere. 

 

Euroen, som i dag er alles mareridt, og som er ved at ruinere de arme sydeuropæiske 

lande, slap vi for - takket være et snusfornuftigt dansk folk. Men da Schengen-aftalen 

om åbne grænser skulle indføres, havde Folketingets EU-flertal fået nok af at spørge 

det danske folk, hvorfor man bare tromlede beslutningen igennem. 

 

I dag jubler vi i Danmark over, at vi slap for at blive klistret ind i Euroens dødskamp, 

mens vi til gengæld skumler over den tåbelige beslutning, det var, at smække landets 

grænser op på vid gab, således at alle og enhver efter behag kan drøne ind og ud. 

 

Og, mine gode venner i partiet Venstre – dette er så lige en venlig servicemeddelelse til 

jer:  

 

Et af de allerførste krav, der fra Dansk Folkepartis side vil blive stillet til en ny 

regering, hvis vi en dag skulle være så heldige igen at få noget at skulle have sagt, vil 

være en genindførelse af kontrollen ved vore grænser. 

 

I første omgang vil der blive placeret toldere ved alle Danmarks grænser. En permanent 

- 24 timer i døgnet - toldkontrol. Vi etablerer fysiske kontrolsteder såvel ved grænserne 

til Tyskland og Sverige - samt i alle danske havne og ved alle danske lufthavne. Som vi 

havde det i ganske få måneder i 2011, indtil den røde regering kom til. 

 

Og i anden omgang tager vi så fat på processen med udmeldelse af Schengen, så der 

igen kan komme gode danske politifolk på grænsen og således, at ingen vil kunne 



komme ind i Danmark uden gyldigt pas. 

 

Kort sagt: Politi og Toldvæsen skal atter vogte vore grænser. 

 

Afslutningsvis bare lige et par interessante oplysninger: 

 

* Andelen af konfiskerede ulovlige, euforiserende stoffer steg fra 26 kilo i perioden 1. 

juli til 30. september 2010 til 3.690 kilo i den tilsvarende periode i 2011 - altså dér, 

hvor den permanente toldkontrol virkede. Det svarer til en stigning på svimlende 

13.700 procent... (jo, det er rigtigt: trettentusindesyvhundrede procent!!!). 

* Tilsvarende er der konfiskeret 6.800.000 millioner kroner ved grænsen i den samme 

periode. I den periode i 2010, der kan sammenlignes med det, var det lidt over én 

million kroner. Altså en stigning på 600 procent. 

* I perioden med permanent grænsekontrol, fra 15. juli til 15. november 2011 fik 

politiet overdraget 88 alvorlige sager fra tolderne: Det drejede sig om 

menneskesmugling, ulovligt ophold, indrejseforbud, efterlyste personer, ulovligt 

ophold. Samt 13 sager vedrørende narkotika i form af khat, dopingmidler og hash. 

Hertil kommer 37 sager vedrørende våbenloven... 

 

P.S.: Er der i øvrigt - Udover selvfølgelig allestedsnærværende professor Marlene 

”Last-Woman-Standing” Wind - stadig nogle fantaster derude, som mener, at 

"grænsekontrollen ikke virker... "? 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Espersen 

  

 


