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Jeg har flere gange skrevet og sagt, at er europæisk samarbejde er nødvendigt, alene af den grund, at 

ingen af landene kan eksistere uden at samhandle med de andre eller de fleste af de andre. Hvis vi 

stemte os ud og mistede adgangen til det indre marked, ville vi blive fattige og få høj ledighed. 

Men - og her kommer det afgørende - EU's indre marked har ikke brug for hele den lovgivning, som 

er fyldt oven på. EU har ikke brug for euroen, den medfører en ødelæggende pengepolitik for de 

lande, som ikke dels er konkurrencemæssigt på niveau med Tyskland dels ikke vil styres af 

Tyskland. 

Arbejdskraftens frie bevægelighed forudsætter i realiteten en meget høj grad af ensartet økonomisk 

niveau i alle landene og tillige et ensartet niveau i den sociale lovgivning, byggende på 

forsikringsordninger. Ingen af delene er opfyldt og derfor opstår der dumping og udnyttelse af 

borgerne i de lande, der som Danmark har næsten totalt fri adgang til sociale ydelser. Hvis vi ikke 

vil plyndres på det område, må vi have særordninger, som betyder, at sociale ydelser skal optjenes. 

Vi kan ikke være socialkontor for hele EU. 

England har et særligt problem, fordi England ikke har et personnummersystem og derfor ikke har 

styr på, hvem der er i landet. Det er England tvunget til at etablere uanset hvad. 

Det største af alle problemer er imidlertid immigrationen fra alverdens lovløse, fejlslagne lande. 

Europa bliver løbet over ende og ødelagt som en højtudviklet kultur, hvis vi ikke sætter hegn om 

EU. Det handler ikke om at styre og "integrere" migrantstrømmen, for det er simpelthen en 

umulighed. Det handler om at standse islamiseringen og afrikaniseringen af EU. De fejlslagne stater 

er fejlslagne på grund af deres kultur. De fatter det ikke selv og vi kan ikke lære dem det. Det er 

ikke vores ansvar, så ulykkeligt det end er, må de selv finde ud af, om de vil overleve eller gå til 

grunde i overbefolkning, ressourcemangel og krig. 

EU har svigtet totalt i forhold til indvandringen fra ikke-vestlige lande, og ikke nok med det: EU har 

gjort det hele værre ved at påtvinge os at give rettigheder til folk, som når de er mange nok vil 

ødelægge os. Både de europæiske og FN's konventioner må opsiges omgående, for de er en 

dødsdom over de vestlige samfund. 

Frie medlemslande ville aldrig acceptere den masseindvandring, kald den asyl eller migration, som 

finder sted, men EU har påtvunget os åbne grænser og forbudt os selvforsvar. Der er megen anden 

overflødig EU-lovgivning, som bør rulles tilbage, men vigtigst af alt er forsvaret af vore grænser. 

Det magter EU ikke, og derfor skal den opgave tages fra EU. Reelt er det kun medlemslandene selv 

og NATO, som kan løfte den, men de mest pressede medlemslande som Grækenland og Italien vil 

ikke tage opgaven på sig at forsvare grænserne, før lukning af de indre grænser i EU forhindrer dem 

i at sende immigranterne videre til os andre. 

Merkel og Co. har ikke forstået europæernes frygt og vrede over at blive løbet over ende af 

voldelige, arbejdsuduelige, uvidende mennesker med en fremmed kultur. Derfor er oprøret mod EU 

kun lige begyndt. 

 

 


