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Deter meget underligt,at store dele of den muslimske verden, der i udstreekning er megetstorre end Europa,ikkeer mere soiidariske med de
fjygtninge, der harsamme kulturog religion som dem selv, skriverJernRasmussen.
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Eliten har mistet overblikket

i debatten om folkevandring
xlTEN & FOLKET: Majorite-

:ten af de sakaldt ansvarlige,
lige fra politikere og eksperter til menlngsdannere,
har mistet orienteringssansen i folkevandringsdebatten. Forklaringen kan vsere,
at de fornsegter et nationalt
tilhersforhold. Under alle

omstaendigheder er elitens,
ogsa kaldet de snakkende
klasser, identitetskrise en
katastrofe for befolknin-

gerne bade syd og nord for
Middelhavet. For at forsta

baggrunden for den ukontrollable folkevandring, som
i njeblikket fylder meget i
medierne, kommer vi ikke
uden om EU.

Forudsaetningen for at opretholde

50 ar, ville vi nu v»re 19,6 mio. og ikke
5,6 mio. og med en tilvaekst som Sau-

stabile nationale stater med interne

di-Arabien havde vi i Danmark i 2015

abne graenser i EU-omradet var, at der

v£eret29.5mio.
Ved at tillade en fortsat folkevan

blomstre.

kunne opretholdes kontroUable ydre
gr®nser. Den EU-elite, som findes i alle
lande inkl. Danmark, som har forradt

EU-landenes befolkninger, har hverken evnen eller viljen til at genetablere
disse ydre graenser. De esteuropaeiske
lande er bedst vaccineret imod, hvad
store unioner kan fore til og bar der
for nu have starre opm«rksomhed.
Ungarns Viktor Orban har 1min optik
ikke pa samme made mistet forstanden
som tyske Angela Merkel, der maske
k^mper med et skyldkompleks.
Hvorfornudet?

Enten skal alle EU's ydre graenselande falge Ungarns eksempel, hvilket
er meget usandsynligt, eller ogsa ma
alle EU-lande genetablere en national
grsnsekontrol. Og hvorfor nu det?
En syg patient skal helbredes, inden
alle bliver smittet
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Vordingborg

I over 20 ar har EU-projektet for mig
kun vaeret et sporgsmal om tid, hvordet gik i oplosning. Nar EU's sterste og okonomisk st^rkeste land, Tyskland, gar enegang omkring accept af
folkevandringen fra syd, er dodsdommen over EU-projektet afsagt. Sandet
i timeglasset for projektets oplosning
vil fra nu af lobe hurtigere. Europas
befolkninger kan derfor snart se frem
til at fa deres graenser tilbage og Europa med mange forskeUige kulturer, og
deraf afledte rigdom, kan igen fa lov at

En fortsat folkevandring vil adelsegge to civilisationer. Europa vil blive
drsenet for alt for mange ressourcer
pga. religiose konflikter og fjendtlige
parallelsamfund. Den musbmske ver
den, Nordafrika over Mellemasten til
Indonesien, bliver dr»net for de mest
ressourcestserke borgere, der skal
hjaelpe med til at genopbygge de lande
de er flygtet fra, nar krigstratheden
melder sig.
I avrigt er det meget underligt, at
store dele af den muslimske verden,
der i udstraskning er meget starre end
Europa, ikke er mere soiidariske med
de flygtninge, der har samme kultur og
religion som dem selv.
Ved at stette folkevandringen til EU

dring forhindrer vi, at de, hovedsageligt muslimske lande, bliver konfron
teret med de ulemper, der felger med og
far dem last, nar kvinden bliver holdt
udenfor arbejdsmarkedet og ikke er
ligestillet med manden og i stedet er
reduceret til at behage ham og forage
slsegten og klanen med nye individer,
nar det passer ham.
De skasbner, der nu har mistet deres
hjem og eksistensgrundlag ast og syd
for Middelhavet og kommer til EU-landene, skal hverken integreres, l$re
det lokale sprog eller ud pa arbejds
markedet. De skal have fred og ro i
opsamlingslejre pa samme made, som
man kan Isese krigsfordrevne efter
anden verdenskrig fik i Oksballejren.
Flygtningene fik der avet sig i gode demokratiske regler, og andre basale institutioner som skoler og lign. blev oprettet, men de fik aldrig undervisning i
det danske sprog.

Tilbage til Danmark
Efter at jeg for mange ar siden havde
arbejdet i Canada i et halvt ar, sagtejeg
om at immigrere til landet. Det kunne
jeg godt, men sa skulle jeg rejse tilbage
til Danmark og sage derfra, selvom jeg
havde et fast arbejde.

Er der nogen fra de feromtalte lejre.
eller andre uden dansk statsborgerskab der skulle fa samme anske om at

immigrere til Danmark, skal beskeden
vaere den samme, at det skal gares fra
deres hjeml^nde.

bliver disse lande ikke konfronteret

med de menneskelige lidelser, som de-

res religion i stor udstreekning tilsyneladende er arsag til.
Folkevandringen er ogsa et demografisk problem.
Havde Danmark haft den samme be-

folkningstilvaskst som Syrien de sidste

DMFeret mntipolitisk«parti, der vil
afpolitiseresamfundet. Omrdderder
ikke umiddelbart kan afpolitiseres skal
befolkningen i langt hojeregrad tages
medpd rdd og have indflydelsepd udviklingen, end det har vceret tiJfceldet i
de seneste artier.

