
Udgifterne overstiger nu 100 milliarder om året! 

Allerede i 2005 konstaterede Jyllands-Posten, at ”Den politiske og intellektuelle 
magtelite er sluppet af sted med i over 20 år at foranstalte en muslimsk storind-
vandring, der koster det offentlige 65-75 milliarder kroner om året og truer med at tage 
livet af den danske enhedskultur” (04.06.2005). Men efter at SRSF-re-geringen har 
foretaget 26 lempelser af udlændingelovgivningen, overstiger udgifterne nu 100 
milliarder om året! 

Vollsmose er et eksempel på, hvad pengene bruges til: Gratis bus og koncerter til 
indvandrere 2.844.402 kr, morgenvækning til trætte elever 1.880.855 kr, bedre image 
11.421.411 kr, markedsføring 4.385.000 kr, tre konsulenter (deriblandt Asma Abdol 
Hamid) 6.040.692 kr, forsøg på at hindre hærværk 3.821.641 kr, drift 9.596.542 kr, mm. 
I alt 58.482.279 kr. (Jyllands-Posten, 18.02.2012). 

Men Vollsmose er blot én af 28 ghettoer i Danmark, så udgiften på 58 millio-ner skal 
ganges med et tocifret tal. Dertil kommer, at der alene på boligforbedrin-ger i ghettoerne 
blev brugt 48 mia. i 1993-2011. Fra 2012 er der afsat yderligere 11 mia. (Den korte Avis, 
21.02.2012).

Der ofres også store summer på enkeltpersoner: Den kroatiske sigøjnerfamilie 
Levakovic har f.eks. kostet Danmark 74 millioner siden 1974 (Den korte Avis, 
17.12.2012). Forbryderen Fis Fis kostede skatteborgerne 600.000 kr i 1010, men det er 
småpenge i forhold til, hvad hans fængselsophold og forsørgelsen af hans kone og 8 børn
vil koste (Jyllands-Posten, 15.05.2011). Bandelederen Danny Ab-dalla skal 
mandsopdækkes døgnet rundt i Center Sandholm. Det koster 7 millio-ner om året (BT, 
15.02.2013). Men han er blot én af 52 udvisningsdømte, der lever på tålt ophold - og 
danskernes regning. 

INDVANDRINGENS
OMKOSTNINGER



Antallet af ikke-vestlige indvandrere eksploderer: En undersøgelse fra 
Ishøj viser, at 145 tyrkiske mænd, der kom til Danmark i 1969-70, i 2000 var
blevet til 2.913 personer som følge af familiesammenføringer og fødsler. 
Siden dæmpedes invasionen en smule, så hver ikke-vestlig indvandrer, der 
fik opholdstilladelse i 1980’erne, nu ”kun” er blevet til fire (Jyllands-Posten, 
24.06.2011). 

Antallet af opholdstilladelser og asylcentre eksploderer: I årene 2000-2008 
steg antallet af opholdstilladelse fra 35.000 til 69.277, og antallet af asylcentre 
steg fra 7 til 25 (Danmarks Statistik, 2011). I 2012 gik det dog endnu værre - 
hvilket advokater med speciale i familiesammenføring havde forudsagt: 
”Familiesammenføringer vil stige med tusinder i 2012 som følge af regeringens 
afskaffelse af pointsystemet og dens øvrige lempelser”(Information, 
12.01.2012).

Arbejdsløsheden blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande 
eksploderer: ”Fra 2010 til 2011 er arbejdsløsheden blandt ikke-vestlige 
indvandrere steget fra 46 til 54 %” (Tekst-TV, nov. 2011). Af arbejdsduelige
somaliere var kun 38 % i arbejde i 2009 og af irakere og libanesere kun 41 
% til trods for, at kommunerne præmieredes med 30.000 kr for at ansætte en
indvandrer (Statistisk Årbog, 2011). 28 % af alle unge på kontanthjælp har 
indvandrerbaggrund, hvilket selv social- og integrationsminister Karen 
Hækkerup kalder ”beskæmmende” (Jyllands-Posten, 28.11.2012).

Udgifter for indvandrere på førtidspension eksploderer: ”Antallet af 
indvandrere fra ikke-vestlige lande, der tildeles førtidspension som 
permanent arbejdsuduelige, er på 5 år steget med 51 %, på Fyn med 68 %. 
Blandt de 55-59-årige ikke-vestlige indvandrere er 41 % på førtidspension, 
mens det kun gælder 13 % af danskerne” (Berlingske, 26.03.2012).  

Kriminaliteten eksploderer: Voldtægtsantallet steg i 2010 til 430, voldsforbrydelserne 
til hele 18.000! (Danmarks Statistik, 2010). Palæstinensere, marokkanere, somaliere og 
ex-jugoslaver begår voldsforbrydelser 3-4 gange så hyppigt som ikke-vestlige 
indvandrere (Danmarks Statistik, 2012). ”Rekordmange blev fremstillet i Københavns 
Dommervagt i 2011. Knap 70 % var af udenlandsk herkomst” (Ekstra Bladet, 
10.02.2012). Af de 15-19-årige indvandrerdrenge dømtes 7,7 % for kriminalitet i 2010, 
mens dette kun gjaldt 3,5 % af de jævnaldrende, etnisk danske drenge. (Jyllands-Posten, 
23.11.2012). 70 % af de indsatte i ungdomsfængslerne har anden etnisk baggrund end 
dansk. Den megen kriminalitet ”ryster” formanden for Det kriminalpræventive Råd, Eva 
Smith, og justitsminister Morten Bødskov finder den ”alarmerende”- begge dog uden at 
foretage sig mere...



Stadig flere ghettoer: I 2011 blev 4 flere boligområder klassificeret som 
ghettoer, så antallet steg til 28. Det skyldtes bl.a., at andelen af 
kriminalitetsdømte personer i dem oversteg grænsen på 2,7 %, svarende til 
tre gange så mange kri-minelle som i Danmark som helhed (Jyllands-Posten, 
05.10.2011). Snyderiet i ghettoerne med skat og moms er endvidere så 
massivt, at selv hærdede skattefolk er rystede (Jyllands-Posten, 12.03.2012).

Folkeskolen er under opløsning: Muslimske børns ringe respekt for 
kvindelige lærere ødelægger undervisningen og bidrager stærkt til, at 15-20 
% af alle elever nu forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter. Blandt
2. generations indvandrerbørn er det hele 38 %. Den ekstra indsats, der ydes
indvandrerbørn, medfører at etnisk danske børn lades i stikken i 
folkeskolen. Deres forældre vælger derfor i stigende grad privatskoler. Det 
har forældrene til 45 % af børnene i det indvandrertunge Blågård Skoles 
distrikt på Indre Nørrebro i København eksempelvis gjort (Berlingske, 
19.10.2012). 

Indvandrerbander opkræver beskyttelsespenge. På Nørrebro i 
København får butiksdrivende og cafe-værter deres ejendom ødelagt af 
indvandrerbander, hvis de ikke betaler dem beskyttelsespenge (Den korte 
Avis, 18.02.2013).  

Indvandringen koster ufaglærte danskere dyrt: Den massive indvandring
af ufaglært arbejdskraft fra ikke-vestlige lande bremser lønudviklingen i 
bunden af arbejdsmarkedet. Alene i 1995-2004 medførte indvandringen et 
løntab på 4,5 % for ufaglærte danskere under 40-års alderen, og tendensen 
fortsætter (Gunnar Viby Mogensen, Berlingske, 04.01.2013). 

Nationalbanken advarer: ”Hvis indvandring skal understøtte 
finansieringen af den offentlige sektor, skal det ske ved superindvandring. 
Begrebet dækker over en person, som efter endt uddannelse går direkte ud 
på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100, betaler skat som en 
dansker, undlader at ta-ge familie med og forlader landet før 
pensionsalderen” (Nationalbankens kvartalsoversigt, 2008). Men ikke-
vestlige indvandrere er langt fra ”superindvandrere”. For mens indvandrere 
fra vestlige lande yder et nettobidrag til samfundet på 34.000 kr årligt, 
koster indvandrere fra ikke-vestlige lande samfundet 31.000 kr i gennemsnit
(Rockwool Fonden, Jyllands-Posten, 24.06.2011).

For at finansiere de store udgifter ved indvandringen stiftede SRSF-
regeringen i 2012 en gæld på 82 milliarder - penge som skal 
tilbagebetales med renter. Samtidig strøg den i efterlønnen og 
hjælpen til syge og gamle, nedlagde skoler og sygehuse og pålagde 
borgerne og erhvervslivet nye afgifter, der forringer 
konkurrenceevnen, lukker virksomheder og eksporterer 
arbejdspladser.



SANDHEDEN SKJULES 

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup aflyste den undersøgelse af 
indvandringens konsekvenser, som den tidligere regering havde igangsat. ”Nu er den 
tid heldigvis forbi” bekendtgjorde hun (Tekst-TV, 04.01.2012). Alle-rede 
undersøgelsens indledende analyse havde nemlig vist, at over et helt livs-løb koster 
hver indvandrer fra mindre udviklede lande det danske samfund op mod 4,4 millioner 
- og det var bestemt ikke et politisk korrekt undersøgelses-resultat (Kort rapport fra 
regeringens arbejdsgruppe om indvandringens øko-nomiske konsekvenser, 
27.04.2011). 

Trods social- og integrationsministerens forsøg på at skjule sandheden om 
indvandringens økonomiske og kulturelle omkostninger synes befolknin-gen dog 
at være ganske klar over dem. I hvert fald afviser vælgerne mas-sivt SRSF-
regeringens lempelser af udlændingepolitikken. I juni 2012 vi-ste en stor Gallup-
undersøgelse således, at kun 17 % af vælgerne ønsker udlændingepolitikken 
lempet. Selv blandt de tre regeringspartiers vælgere er der solide flertal på  eller⅔
mere for, at den skal forblive uændret eller endog strammes (Gunnar Viby 
Mogensen, Berlingske, 10.10.2012).  

Hvis du også mener, at det er forkert at gældsætte Danmark 
og pålægge befolkningen store byrder for at finansiere en ind-
vandring , der er påtvunget  os uden, at vi er blevet spurgt, og 
som udgør en regulær trussel mod landets økonomi og stabi-
litet, så bliv medlem af

   GRUNDLOVSFORENINGEN  DANSK  KULTUR
Grundlovsforeningen værner om Danmarks kristne kulturarv 
og nationale identitet og bekæmper al ideologisk og religiøs 
fanatisme, der undergraver vores demokrati, menneskesyn 
og levevis. 

Læs mere om foreningen på www.danskkultur.dk og på 
www.islaminfo.dk  og meld dig ind!

Køb foreningens bøger! Boghandlerne kan skaffe de fleste fra 
forlaget Rafael. Hvis en bog meldes udsolgt, så kontakt os. 
Email-adressen er info@danskkultur.dk.  

Støt os økonomisk på konto 1551-16887250 i Danske Bank.
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