Gastvrij,
maar niet gek
De immigratie naar Europa neemt ongeziene
proporties aan. In ons land wordt dit jaar rekening gehouden met de komst van niet minder
dan 50.000 asielzoekers. Dat betekent elke twee
jaar een stad zoals Leuven erbij.

Lakse N-VA bedriegt kiezers
Wie dacht dat er met de N-VA in de regering
‘verandering’ zou komen in het lakse asiel
beleid, komt bedrogen uit. Staatssecretaris Theo
Francken dweilt met de kraan open, en stelt de
open grenzen van de EU niet in vraag. Voor hem
is de massa-immigratie zelfs “iets positiefs” en
“een aanwinst voor het land” (Knack, 12/8/15).

Grenzen stellen
In het Midden-Oosten en Afrika wachten geen
honderdduizenden, maar miljoenen mensen om
naar Europa te komen. Wij kunnen deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder onze eigen
cultuur, welvaart en veiligheid in het gedrang te
brengen.
Een land – en bij uitbreiding een continent – heeft
niet alleen het recht om zijn grenzen te beschermen; het heeft tegenover zijn eigen burgers ook
de plicht dat te doen.

De jongste maanden worden de Vlamingen
om de oren geslagen met btw-stijgingen,
verhoogde accijnzen, een indexsprong,
duurdere tarieven voor kinderopvang, en
ga zo maar door. Als kers op de taart werd
de pensioenleeftijd opgetrokken tot 67 jaar.
Ondertussen barst het asielprobleem uit zijn voegen.
De factuur voor de belastingbetaler evenzeer. De
opvang van één asielzoeker kost de Vlaamse belastingbetaler elke maand 1.249 euro. En daar blijft
het niet bij. Erkende asielzoekers hebben immers dezelfde rechten als iemand die hier jarenlang heeft
bijgedragen aan het sociaal systeem. Zij hebben
recht op een leefloon, kinderbijslag en een sociale
woning. Na één jaar kunnen erkende asielzoekers
bovendien een beroep doen op het lakse Belgische
systeem van gezinshereniging, wat de factuur nog
verder zal doen oplopen.
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Met de middelen die momenteel worden uitgegeven aan de opvang van asielzoekers, kunnen ter
plaatse veel meer vluchtelingen geholpen worden.
Het Vlaams Belang pleit dan ook voor opvang
in eigen regio en een politiek die de illegale
immigratie aan banden legt.
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SMS “lid + naam en adres” naar 3111 en
ontvang een gratis USB-stick van het
Vlaams Belang bij uw lidmaatschap.

VU: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Doe mee en word lid!

