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Tusinder og atter tusinder fra fjerne lande er på vej mod paradiset Danmark. I 2013 blev det til 13.977 flere 
ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Det er flere mennesker, end der bor i Varde. I året 2014 kom 
der endnu flere.  
 
Medens det samlede antal nye vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2013 var på 24.607 
– mere end der bor i Frederikshavn - kom der i 2014 i alt 64.874 udenlandske statsborgere til Danmark - 
flere end antallet af indbyggere Randers. (Kilde: Danmarks Statistik). Godt halvdelen af disse nye udlændige 
kom fra vestlige lande (især EU). En del af denne halvdel er antagelig indvandrere i disse lande (f.eks. 
pakistanere på engelske pas), men det vides ikke hvor mange. De regulært ikke-vestlige indvandrere i 
Danmark i 2014 kom især fra Syrien (5.401 personer). Antallet af indvandrere fra Eritrea steg med 302,7 
pct.  
 
Den ikke-vestlige indvandring består altovervejende af muslimer. De færreste har en uddannelse, som kan 
anvendes her, og de færreste har haft noget, der bare ligner en europæisk arbejdsuge. 
 
Regeringen driver nu valgkamp på, at de nytilkomne skal arbejde fra dag ét for at dække deres udgifter. Det 
koster imidlertid penge at sætte dem i arbejde. For selv om de sættes til såkaldte "nyttejobs" - såsom at 
rydde grene væk fra skovstier eller samle plastaffald på strandene - er det ikke et arbejde, som indtjener 
penge, der kan dække udgifterne ved at have dem her. 
 
Regeringens politik sætter således turbo på afvikling af velfærdsstaten. 
 
Verden bliver mere og mere overbefolket. Flere og flere mennesker fra fejlslagne lande vil ind i Europa. Hvis 
Europa ikke afviser denne indvandring, går Europa til grunde. For Europa eksisterer kun som et højtudviklet 
område på grund af den europæiske kultur. Hvis denne kultur må vige for en anden og helt anderledes 
kultur, vil Europa komme til at se ud som landene i den indvandrende kultur. Sådan er det bare. Hvis ikke 
europæerne klart og massivt vælger Europa, men bare lader stå til, vil den udvikling, ovennævnte tal viser, 
ubønhørligt rulle Europa over ende og få det til at forsvinde. 
 
 


