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Det er budskabet i en video på YouTube: ”Refugee” Invasion is European Suicide. Den er udgivet 

af American Renaissance (Jared Taylor) og beskæftiger sig med den konstant voksende flod af 

mennesker fra Afrika og Mellemøsten til Europa.  

American Renaissance beskyldes for at være ”racistisk”. Naturligvis. Videoens budskab er 

imidlertid solidt plantet i facts, og man kunne ønske sig, at de europæiske politikere forholdt sig til 

disse facts.  

Det gør de imidlertid ikke. Hos den europæiske politikerelite er den nævnte flod af immigranter 

nemlig flygtninge”. Ingen dansk folketingspolitiker tør se journalisten lige i øjnene, når interviewet 

drejer sig om disse såkaldte ”flygtninge”, og svare: Hov hov, skal vi ikke lige se at få klarhed over, 

hvad vi taler om? 

Det er ejendommeligt, som det er lykkedes Journalistisk Venstreparti og de humanitære 

organisationer at få det sympatitiltrækkende ord ”flygtninge” til at dække noget andet. Hvor længe 

skal de have lov til at fortsætte med det?  

Syrerne, som i skrivende stund vælter ind i Grækenland, kommer fra et land, der i 1950 havde 3,5 

millioner indbyggere. I 2010 var der 20,5 millioner. Det ville svare til, at Danmark i dag havde ikke 

5,5 men 26 millioner indbyggere. Ville danskere mon så ikke også begynde at flygte?  

Også Afrika er en befolkningsbombe, som søger afløb. I f.eks. Nigeria, der pr. 2010 havde 158 

millioner indbyggere - mere end det dobbelte af Tyskland - vil der år 2100 være ca. 779 millioner. 

Den afrikanske befolkning som helhed ventes at vokse fra 1,1 milliard i 2013 til 4,2 milliarder i 

2100. I denne verdensdel ventes der fra 2013 til 2100 født et antal børn svarende til mere end 6 

gange EU’s befolkning. 

Virkeligheden er, at Europa vil gå til grunde, hvis vi accepterer, at man bare kan padle over til en af 

de græske øer uden at blive sendt tilbage, og hvis vi fortsætter med at redde de mennesker i land i 

hos os, som med menneskesmugleres hjælp har bragt sig i havsnød på Middelhavet.  

Glem alle undskyldningerne. Det VIL nemlig ske, hvis der ikke kommer en helt grundlæggende 

ændring i den europæiske ”flygtninge”politik.  

Alligevel betragtes det fortsat som en god gerning at stemme dørklokker med et barn ved hånden 

for at samle penge ind til Flygtningehjælpen, Røde Kors og andre foretagender med en blytung 

skyld i Europas fordærv. Rejseselskaber kan endog finde på at tilbyde grækenlandsrejsende at tage 

mad og tøj med til de immigranter, der har invaderet de græske øer.  

Derimod betragtes det som en ond gerning at smide indsamlerne ud og at nægte at rejse med 

bureauer, der er groft illoyale over for vore kommende generationer. 

I Frankrig og England patruljerer militæret nu i gaderne i forsøget på at sikre ro og orden. Man skal 

også være blind og døv for ikke at se, at de seneste 30 års danske udlændingepolitik både har kostet 

liv og sat velfærdsstatens fremtid over styr.  

Det er derfor en god gerning at nægte at være med til noget som helt, der bidrager til ødelæggelsen.  



Derimod er det en ond gerning at lukke øjnene for virkeligheden og bare lade sine børn og 

børnebørn bære konsekvenserne. 

 

 


