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Mens vi nyder den sidste del af sensommeren med varmt vejr og solskin, kan vi se tilbage på en
sommer, hvor der igen er kommet mange biler fra udlandet på vore veje. Det er nemt at komme til
Danmark over grænsen her i Sønderjylland, hvor vi er landfaste med resten af Europa. Så det er
godt, at vi kan regne med, at der er kontrol ved grænsen til udlandet.
Det er bestemt ikke nogen selvfølge, at der er bevogtning på vores grænse. At vi i dag har en god og
effektiv kontrol af rejsende og gæster i Danmark, er et direkte resultat af Dansk Folkepartis
politiske arbejde. Hvis det stod til mange af de EU-begejstrede partier samt de røde partier i
Folketinget, ville enhver kontrol af, hvem vi lukker ind i vores land, blive afskaffet.
EU kan ikke lide, at vi i Danmark selv vil bestemme, hvem vi lader komme ind i vores land, og de
har flere gange i tidens løb lagt pres på Danmark og den danske regering for at få os til at afskaffe
grænsekontrollen. Hver gang har Dansk Folkeparti holdt imod og har kæmpet for at bevare den
sikkerhed for danskerne, som ligger i en vedvarende kontrol af grænsen.
Der er siden 2015 blevet mere stille fra EU's side. Den helt ukontrollerede strøm af flygtninge, som
dengang uden tilladelse gik ind i Danmark via motorvejen, var et chok for mange. Det er blevet
klart for de fleste, at en ansvarlig udlændingepolitik er vigtig for danskerne. Vi har ikke glemt, hvor
hurtigt det kan gå med strømme af migranter op gennem Europa.
Siden 2015 har landene i EU heller ikke kunnet blive enige om problematikken omkring migranter
og flygtninge i Europa. Intet har ændret sig i EU siden da. Når EU fortsat er handlingslammet, må
vi selv i Danmark tage ansvar for vores indre sikkerhed.
Også her i vores kommune betyder det rigtigt meget, at der er styr på, hvem der kommer ind i
landet. Kontrollen ved grænsen støtter politiet i deres arbejde på at stoppe kriminelle på deres vej.
Hvert år er der flere hundrede kriminelle udlændinge, som bliver stoppet alene ved grænsen mellem
Danmark og Tyskland. Det er alt fra menneskesmugling, narkotika, tyvebander og stjålne varer,
som kun bliver opdaget og stoppet, fordi vi holder øje med grænsen.
I øjeblikket følger vi i nyhederne Talibans overtagelse af magten i Afghanistan. Mange af
indbyggerne i Afghanistan er dybt ulykkelige over, at præstestyret igen har overtaget magten i
landet, men samtidig gør de ikke modstand og kæmper for deres frihed. De vil hellere flygte end at
kæmpe for, hvad de har kært.
Hvis der igen i den næste tid skulle komme en strøm af mennesker fra lande som f.eks. Afghanistan,
er det enormt vigtigt, at vi kan holde styr på, hvem og hvor mange, som kommer ind i vores land.
EU hverken kan eller vil løfte opgaven. Her står vi i Dansk Folkeparti som en garant for, at vi med
vores indflydelse på politikken altid vil kæmpe for at bevare Danmarks suverænitet.
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