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Nu indrømmer to ud af tre danske borgmestre, at det stigende antal flygtninge, som regeringen 

tvangsfordeler til landets kommuner, presser kommunernes økonomi så meget, at det flere steder vil 

resultere i besparelser på den kommunale service til børn og ældre.  

Staten godtgør en del af kommunernes udgifter til "flygtningene" - med skatteydernes penge 

selvfølgelig, der er ikke andre til at betale - men kommunerne må altså betale det, som de ikke får 

dækket. Da der er begrænsninger for kommunernes samlede økonomi, må pengene altså tages fra 

det, som danske borgere var berettiget til. Jeg skriver med vilje "var berettiget til" og ikke "er 

berettiget til", for situationen er den, at det danskerne troede, de var berettiget til, bliver taget fra 

dem. Først pengene, så kulturen, friheden og så magten.  

EU har netop besluttet at tvinge de medlemslande, som ikke har et retligt forbehold, som Danmark, 

England og Irland, til at fordele 160.000 arabere m.fl. efter en fordelingsplan udformet af EU-

kommissionen. Slovakiet, Ungarn, Tjekkiet og Rumænien, som stemte imod, blev som bekendt 

også tvunget til at aftage store andele. EU's flertal har således tiltaget sig magt til at bestemme, 

hvem, der skal bo i de enkelte medlemslande, uanset at borgerne kun i få lande (som bl.a. Danmark) 

har stemt om de ville afgive denne magt til herremændene i Bruxelles. Der ventes over en million i 

år, flere næste år og endnu flere i de følgende år. EU har mistet enhver realitetssans og flommer 

over med påstande om, at vi er moralsk forpligtet til at ødelægge vore lande, fordi Mellemøsten og 

Afrika har skabt en befolkningseksplosion og ikke producerer ret meget.  

Lars Løkke har givet EU tilsagn om, at Danmark frivilligt skulle modtage 1.000 "flygtninge" - han 

har nok flertal til det med de røde partier men ikke med sit parlamentariske grundlag, så der er 

virkelig tale om, at denne regering er på vej ud i løftebrud, der matcher Helle Thorning-Schmidts. 

Hvis Lars Løkke kan tage danskernes retsforbehold fra os den 3. december, gør han også det, hvis 

han holder så længe (husk at stemme nej).  

Europa befinder sig i en katastrofal situation, som ingen andre end Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og 

Rumænien forholder sig ansvarligt til. Fattigdommen og volden i Mellemøsten og Afrika er ikke 

væsentligt anderledes end den var for ti eller tyve år siden, men landene har fundet ud af, at Europa 

ligger åbent og at Europa ikke har nogen ledelse. Det ville være dumt, ikke at tage selv. Der er kun 

en holdbar løsning, og det er at lukke EU's grænser effektivt og genoprette den nationale 

grænsekontrol. Vi kan ikke stole på EU.  

Dansk Folkeparti og andre indvandrerkritiske kræfter har i årtier advaret mod den folkevandring, vi 

nu oplever. Vi er blevet beskyldt for at se syner, at være "skingre" og endda at være fascister (gad 

vide hvor mange af kritikerne, som ved, hvad det faktisk er) og nu står det klart: Mellemøsten og 

Afrika er ved at bryde sammen og nu vil millioner til Europa. De vil have europæiske levevilkår, 

som de ikke kan skabe selv.  

I denne situation prøver regeringen og kredse i erhvervslivet at bilde danskerne ind, at en stor 

integrationsindsats vil få masser af indvandrere i arbejde "for især syrerne er meget højtuddannede 



og arbejdsduelige", lyver man. Det er rent spin. DR (Ask Rostrup) belyste i går aftes, at kun tre 

procent af syrerne efter flere år i Danmark er arbejdsparate. Resten kan ikke noget, vi har brug for. 

Sandheden er, at erhvervslivet er ude efter løntrykkere til det mest ukvalificerede arbejde, hvor den 

danske arbejdsløn er høj, og derfor hykler visse erhvervsfolk pludselig stor human forståelse for 

indvandrerne. Og fagbevægelsen siger ingenting - man er vel korrekt!  

Et relevant spørgsmål er, hvorfor beskæftigelsesgraden blandt især indvandrere med muslimsk og 

afrikansk baggrund er så lav. Mange har været her i to-tre årtier og har aldrig lavet en times arbejde. 

Og hvorfor tror danskerne, at Mellemøsten og Afrika er så fattigt - lige bortset fra oliestaterne, hvor 

vestlige ingeniører og fjern-asiatiske fremmedarbejdere tjener penge til en luddoven herskerklasse? 

Hvorfor brødføder alle disse fremragende, dygtige mennesker ikke sig selv, hvorfor opbygger de 

ikke fungerende samfund? Det er meget enkelt: De kan ikke. Deres kultur forhindrer det.  

Jeg har været i Irak. I oktober 2008 kørte jeg fra nord til området ved Bagdad og tilbage. I en 

panservogn med maskingevær i tårnet, selvsagt. Jeg har også været i Tunesien, Kenya og Egypten. 

Intet fungerer som i et nutidigt samfund. Landene er én stor losseplads - lagde nogle måske mærke 

til det svineri indvandrerne efterlod på togtet gennem Danmark? Hvorfor gør de intet for at få 

landene bygget op? Jeg har svaret ovenfor. De forlader sig på, at Allah får europæerne til at arbejde 

og betale, og Allah er europæerne bange for..  

Men tilbage til kommunernes nedskæringer. Danskerne skal til at forstå, at nogle af deres politikere 

er ved at forære det danske samfund væk. 

 


