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Unie:
De open grenzen van de Europese
meer immigratie, meer problemen

Philip CLAEYS

Zeker niet. Er gaapt een enorme kloof
tussen het beleid en de burgers. Ook de
meeste Vlamingen, Nederlanders, FranBINNEN ZONDER
sen enzovoort zijn de open grenzen
enBELLEN
de
massale immigratie grondig beu. Net zoals de Zwitsers willen ze zelf kunnen bepalen hoeveel vreemdelingen er nog binnen kunnen, en onder welke voorwaarden.
Ze willen met andere woorden opnieuw
baas in eigen land worden.
www.philipclaeys.org

De Europese Commissie reageerde zeer vijandig op het
Zwitserse referendum.

bleem. De controles aan de binnengrenzen
zijn weggevallen, maar de buitengrenzen
zijn zo lek als een zeef. Volgens Europol
komen er jaarlijks 900.000 illegale vreemdelingen de EU binnen. Maar ook de immigratie uit Oost-Europa is een probleem.
De komst van duizenden Roma-zigeuners
naar Vlaanderen zorgt voor criminaliteit en andere samenlevingsproblemen.
Waarom moeten we dat allemaal zomaar
aanvaarden?
BINNEN ZONDER BELLEN

De Zwitserse kiezers hebben groot gelijk dat ze het aantal nieuwe immigranten sterk willen inperken. Nu komen er
80.000 vreemdelingen per jaar binnen.
Dat betekent onder meer dat de
huizen duurder worden, de files
langer worden en de treinen overvol zitten. De Zwitsers aanvaarden
ook niet langer dat er mensen enkel naar hun land komen om te genieten van hun sociale zekerheid.
Dat is gewoon een kwestie van
gezond verstand.

neer het resultaat niet in haar kraam past.
Dat is een traditie geworden. Denk maar
aan de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk, Nederland en Ierland.
De EU trekt zich niets aan van de wil van
de kiezers.

Parlement 05M105, Wiertzstraat

De Zwitsers beslisten onlangs via referendum dat er een halt moet toegeroepen worden aan de massa-immigratie.
Wat vindt u daarvan?

Ver. uitg.: Philip Claeys, Europees

Philip Claeys (Vlaams Belang)
volgt in het Europees Parlement onder meer het asiel- en
immigratiebeleid van de EU op.
Hij schreef daar een zeer kritisch boek over, Binnen zonder
bellen, de open grenzen van de
Europese Unie.
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Kan de Europese Unie zorgen voor een
oplossing?
De EU is geen oplossing voor het probleem, ze is een onderdeel van het pro-

www.philipclaeys.org
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