
INDVANDRINGENS OMKOSTNINGER

"Den politiske og intellektuelle magtelite er sluppet af sted med i
over 20 år atforanstalte en muslimsk storindvandring, der koster os
75 mia. kr. om året og truer med at tage livet af den danske enheds-
kultur."

(Jyllands Posten 4.6.05. s I l).

70 MILLIARDER I UNDERSTØTTELSE
Arbejdsløse indvandrere har alene i dagpenge på kun 5 år kostet skat-
teyderne 70 mia. kroner.

(TV Zulu 1.2.05, kl. 15.10).

SMID EN DANSKER UD
OG FÅ KR. 3O.OOO FOR AT ANSÆTTE EN INDVANDRER!

Indvandringen har yderligere omkostninger pga. statens belønning til
kommuner, der tager indvandrere i arbejde i stedet for en dansker.
Hver gang en kommune ansætter en nyankommen indvandrer i stedet
for en dansker, får kommunen 30.000 kr. af staten i bel6nning.

(Bertel Hårder i VAF).
Oven i dette kommer udgiften til arbejdsløshedsunderstØttelse til den
arbejdsl6se dansker.

HBRTIL KOMMER ØGEDE UDGIFTER TIL:

POLITI OG FÆNGSLER
(70Vo at alle forbrydelser udøves af indvandrere fra især mellemØsten o.l.)

BRANDVÆSEN OG FORSIKRINGER
En tredjedel af alle brande er påsatte - især i og omkring ghettoer.

MILIT,'ERET
En stor del går til bekæmpelse af terror.

DOMSTOLE
Indvandrerretssager optager en stadig stØrre del af retssystemet.

TRAUMATISERINGER:
Overfald og voldtægter mod danskere kan næppe gøres op i penge.

Manges liv er varigt Ødelagt.
Det er ofrene, der betaler prisen.

INDVANDRINGEN KOSTER ÅNUCT
OVER 1OO MILLIARDER

TIL SAMMENLIGNING KOSTER

Pensionsvæsenet 13 mia.
Miljøbeskyttelsen 9,3 mia.

Den danske hospitalssektor 58 mia.
Kulturministeriet 4,1 mia.
Kirkeministeriet 0,5 mia.

Transport- og Bnergiministeriet 7 mia.
Ministeriet for Landbrug, Fgdevarer og Fiskeri 1,3 mia.

I ALT 94,5 mia.

Dvs. MINDRE END INDVANDRINGEN FOR ET ENKEIT ÅNI

Efterlønnen 18 mia. kr.

DANMARKS INDTÆGTER FRA HØST OG FISKERI:
Det totale h6studbytte havde i 2OO7 en værdi af 8,2 mia. kr.

Det samlede fiskeriudbytte havde i 2007 en værdi af 2,5 mia. kr.
(Tallene er iflg. Danmarks Statistiks Årbog fra 2008)

NATIONALBANKEN
(kvartalsoversigt 3. kvartal 2008):

"En stor del af indvandringen til Danmark over de seneste 15-20 ån ...
er sket fra mindre udviklede lande af personer med lav erhvervsfre-
kvens og relativt stort træk på de offentlige velfærdsydelser. Det har
medført en forværring af de offentlige finanser og skærpet holdbarheds-
problemet.
Hvis indvandring for alvor skal understØtte finansieringen af den of-
fentlige sektor, skal den ske som såkaldt superindvandring. Det dæk-
ker over en person, som først efter endt uddannelse går direkte ind på
arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100 og betaler skat som
en dansker, undlader at tage sin familie med og forlader landet igen fgr
pensionsalderen. Det er et ret vidtgående krav..."



VIS ANSVAR!
KAN VI OVERFOR VORE BØRN OG BØRNEBØRN

VÆRE BEKENDT AT UNDERMINERE VORT LANDS
SAMMENHÆNGSKRAFT

SOCIALSYSTEM
SIKKERHED

OG ØKONOMI?

INDVANDRINGEN KOSTER HVER DANSKER
ARLIGT 26.880 KRONER

(Iflg. Agenda maj 2OO9 kostede alene uro og afbrændinger i ghettoerne
i 2008 hele 2,6 milliarder kroner, svarende til 700 kr. for hver dansker
mellem 16 og 7O ilr).

STOP ANSVARSLØSHEDEN

Vidste du, at CIA og den vigtigste tyske terrorekspert, Udo Ulfkotte,
forudser borgerkrige i europæiske lande fra2020 som en konsekvens af
indvandringen af modsatrettede kulturer?
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Vil du kæmpe sammen med os mod denne udvikling, så meld dig ind
i Grundlovsfbreningen DANSK KULTUR til værn om vor grundlov,
vort demokrati, vort land, ytringsfrihed, kultur og tro samt ligevær-
dighed mellem kønnene. Meld dig ind i foreningen på mail:

info@danskkultur.dk - eller gennem vore hjemmesider:
w w r,v. d an sk k u I t u r.d k el I er lv w w. i s I a m i nfo. d k.

PAS GODT PA DIT LAND OG DIN KULTUR:

J

dMMnv€e@ghntur"

KAN VI V,f,RE DET BEKENDT OVER
;lrq

FOR VORE BØRN OG BØRNEBØRN?


