
Flygtningeproblemerne. 

Flygtningeproblemerne er helt uoverskuelige. Rent kaos. 

Send så mange tilbage som det er muligt, helst flere. 

Danmark er overrendt med fupasylanter. Bekvemmelighedsflygtninge. 

På høje tid det stopper. Der er vist ingen grund til at gå i detaljer om alle de uhyrligheder 

DANSKERNE bliver udsat for, både økonomisk såvel som personlige ubehageligheder. 

Folketinget og Regeringen burde modregne de uhyre omkostninger i den, (efter min opfattelse) alt for 

dyre og stærkt misbrugte Ulandsbistand. 

Jeg behøver vist ikke at komme mede regneeksempler? 

Danmark bør ligeledes stoppe for tilgangen til asyl, tålt ophold m.v. 

Danmark bør træde ud af de forskellige konventioner som vi, langt tilbage i tiden, har underskrevet 

under helt andre forudsætninger. Der er, garanteret, ikke skrevet under på misbruget af konventionerne. 

Konventionerne er, desuden, udelukkende hensigtserklæringer, ikke noget Danmark bør følge 100%. 

Det er på høje tid der sker gennemgribende forandringer, inden det hele bryder sammen. 

Presset er, allerede, alt for stort. 

Spørg eventuelt de mennesker og pårørende, der, (blandt så meget andet) venter på 

hospitalsindlæggelse, HVOR gør pengene mest nytte? Hos DANSKERNE eller ??? 

Hvem har knoklet for, bygget det DANSKE samfund op? 

Mens udgifterne til (fup)asylanterne stiger, så bliver DANSKE ældre mennesker spist af med ugegamle 

madpakker. DET er amoralsk ud over alle grænser. 

Jeg undrer mig ligeledes over hvorfor så mange kurdere, her i Danmark, flere steder i de europæiske 

storbyer, demonstrerer mod ,,Islamisk Stat’’. Har den frækhed at FORLANGE, at Danmark, Europa, 

USA med videre skal gå i krig mod den Islamiske Stat. 

Hvorfor rejser alle de demonstrende kurdere ikke tilbage, være med til at udkæmpe DERES krig? 

Fejhed? Antagelig. Bedre at ,,hygge sig i f.eks. Danmark’’ på, i flere tilfælde, livslang passiv forsørgelse 

fra den danske stat, på bekostning af DANSKE pensionister, på bekostning af de DANSKERE der 

venter på hospitalsindlæggelser, på plejehjemspladser. 

Dansk Folkepartis holdning, som jeg deler fuldtud, om at oprette GODE velfungerende lejre i udlandet 

er naturligvis den rigtige løsning. 

Som skrevet, talt, råbt, diskuteret, i årevis, kan der hjælpes mange, mange flere mennesker i 

nærområderne. 

På tide at Danmark og det øvrige Europa vågner. Det er på høje tid. 
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