
 

 

Forventninger til regeringens udlændingepolitik 

 

Af Mogens Camre 

13. august 2015 

 

Stramningerne af udlændingepolitikken må ikke blive symbolpolitik. DF ved nøjagtigt, 

hvad der er behov for: 

  

1.      En meget lav kvote for personligt forfulgte flygtninge. Nej til alle 

andre ikke-vestlige. Stop for familiesammenføringer 

2.     Asylsøgere interneres indtil de får asyl eller udvises 

3.      Udvisning af alle, som får en fængselsstraf 

4.      Minimumsstraffe, så dommerne ikke omgår Folketinget 

5.      Faste retningslinjer for hvad imamer må prædike, støttet af 

overvågning og adgang til udvisning (jfr. grundlovens § 67) 

6.     Optjeningskrav til økonomiske ydelser til ikke-danskere 

7.   Overvågning af islamiske såkaldte ”kulturcentre” 

8.   Grænsekontrol – ingen adgang til Danmark for ikke-vesterlændinge 

uden visum 

 

Desværre er det slet ikke hvad Venstre, LA og K vil. Grundloven fastslår, at ingen lov 

står over den, og det er klart grundlovens hensigt at beskytte det selvstændige, frie 

Danmark, men den er skrevet i en anden tid. Noget af det, som er nødvendigt for at 

efterleve grundloven, strider mod de dele af loven, som slet ikke har forudset den 

invasion fra en anden kultur, som finder sted.  

Derfor er der stor fare for, at der ved denne regerings afgang – i heldigste fald først om 

4 år – ikke er sket ret meget. 

Det er jo ikke terroristerne, som er farlige. De kan slå enkelte ihjel, men det er de 

hundredtusinder, som slår samfundet ihjel. Det er alle de ”fredelige”, som bare vandrer 

ind og bliver flere fem gange hurtigere end europæerne. De koster først en ødelæggelse 

af velfærdsstaten og i næste fase er de så mange, at Danmark, ligesom resten af Europa 

går til grunde i manglende uddannelse, manglende arbejdsmarkedsdeltagelse og kravet 

om at indføre en helt anden kultur. Hvis den islamiske kultur ville skabe et samfund 

som vores, havde den naturligvis gjort det. Men det vil den ikke, og hvis den ville, 

kunne den ikke. 

Uden en ny politik breder mørket sig. Vi må se i øjnene, at vi har levet i den bedste tid. 

Men vore stakkels børn og kommende generationer… 

 

Mogens Camre 


