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Integration af indvandrere i Danmark IMPORT AF ARBEJDSKRAFT   

Integration af indvandrere i Danmark 

Det er ikke politisk korrekt at blande Krigsflygtninge hungersnød - muslimer og benefits, men læs alligevel 

denne kommentar. 

Kinas økonomi buldrer derudaf fordi Kina omstiller sig til 

markedsøkonomi, men det sker gradvis i udvalgte regioner 

begyndende fra syd hvor "immigrationen til 

arbejdsmarkedet/arbejdskraften hentes fra "de enormt fattige 

men meget folkerige bjergregioner mod nord og vest". Det er 

således den billigere arbejdskraft fra de fattige bjergregioner i 

nord/vest der giver benefits til, og hæver velfærden efterhånden 

som de syd/østlige regioner omstilles til markedsøkonomi, alt 

sammen inspireret af Hong Kong.(Vesten) 

Ukrainakrigen hjælper Xi Jinping økonomisk fordi Kina (til en 

billig penge) aftager den gas Vesten har lukket for. 

Hvis vi nu ser ind i den økonomiske krystalkugle, ser vi at 

Kina nu fokuserer på større national forbrug og en styrket 

produktion med øget import af billig Russisk Gas og billig arbejdskraft der trækkes fra de fattige bjergregioner i 

Nord/Vest. Kina øger sin stærke økonomiske position på verdensmarkedet.  

 

Vesten sætter renten op for at dæmme op for inflationen - USA bygger Trump´s mur, mangler arbejdskraft og afviser 

flygtninge fra Mexico. Putin har lukket for billig gas til Europa. Vestens Økonomi svækkes på verdensmarkedet.  

 

Putin skaber bånd til Kina der aftager den del af billig russisk Gas og Olie Europa var tiltænkt. De 

Handelsrestriktioner og embargo vi har pålagt Rusland, rammer vesten med samme styrke og derfor svækkes den 

Russiske økonomi ikke så hurtigt, men på sigt vil vi igen se Rusland´s kollaps, med mindre Ruslands venskab med 

Kina udmøntes i en alliance der kan sidestilles med EU.  

 

Danmark deler skæbne med Vesten og vi bliver fattigere. - - Med mindre vi skaffer den arbejdskraft virksomhederne 

mangler og den grønne omstilling kræver. 

Vi ser nu ind i en recession og en meget kraftig opbremsning af den velfærdsfremgang vi det sidste årti har levet højt 

på, med fred på kloden, - rigelig arbejdskraft, penge i overflod og -renter. - - MEN, - det bliver en meget anderledes 

recession fordi industrien denne gang mangler arbejdskraft 

Nu lukker Russerne for billig Gas, olie og blokerer verdens kornkamre. Vesten har ikke ressourcer (herunder 

arbejdskraft) nok til omstilling af både en fødevarekrise - en energikrise og omstilling til grøn energi, fra den ene dag 

(da Ukraine blev invaderet) til den anden. 

Kina har masser af ressourcer (arbejdskraft) - - og er der ikke nok i de sydlige regioner, så indfanger man blot Mio. af 

stærke Muslimske mænd i arbejdslejre i de nordlige regioner og sætter tvangsarbejdere til at producere billige solceller 

som kan sælges til Vestens Grønne energiomstilling og dermed forskyde den økonomiske magtbalance KINA - 

VESTEN i en recession, til Kina´s fordel. 

 

 

 

 



DET BEHØVER IKKE VÆRE SÅDAN 

DI-analyse viser at Udlændinge skaber værdi for over 200 mia. kr. og det kan øges 100% 

Vores virksomheder skriger på arbejdskraft og må sige nej til ordrer. Derfor er det en opgave for vores samfund at 

se på,  hvordan vi kan øge arbejdsstyrken. 

1. Seniorer skal have lov at beholde en større del af deres løn, hvis de fortsætter med at arbejde, efter de er nået 

pensionsalderen. 

2. Der skal ikke trækkes i pensionen hvis den ældre 

bliver på arbejdsmarkedet eller tager nogle ekstra timer  

3. Unge under uddannelse skal have mulighed for at 

tage ekstrajob  

Det er slet ikke nok, vi skal skaffe 90.000 medarbejdere 

til Dansk erhverv nu og her, men skal vi lykkes med den 

grønne omstilling skal der dobbelt så mange hænder til 

arbejdsmarkedet. 

****** "Opdateret d. 26-09-2022" 

Efter Vladimir Putin har proklameret mobilisering af det 

rusiske militær med indkaldelse af unge mænd til krigen 

mod Ukraine, ser vi et oprør mod det Rusiske regime og 

unge veluddannede mænd flygter ud af landet. 

Finland er under stor pres og lukker formentlig Grænsen 

mod Rusland, MEN ER DET NU KLOGT AT LUKKE GRÆNSEN ? 

 

For det første mangler Danmark og hele Europa Arbejdskraft, og hvis vi lige et øjeblik er lidt kyniske og tænker 

Business (så er det den bedste og mest oplyste del af den Rusiske befolkning der flygter nu)  

 

Hvis Vesten vil vælge at "STRAFFE" Putin, så skal Vesten selvfølge modtage ALLE flygtninge fra Rusland, indtil der 

ikke er flere unge mænd der kan indkaldes for at blive dræbt i Krigen mod Ukraine 

 

Rusland (Vladimir Putin - hvis ikke han bliver væltet i et oprør) skal også opbygge et land efter krigen og det hæmmes 

hvis Vesten med åbne arme har modtaget toppen af de dygtigste som flygtede fra rædselsregimet. Som i Danmark, er 

mennesket også en resaurce i Rusland, og dem vil Putin mangle efter krigen. Det er en stærk - "de stærkeste" 

ressourcer der flygter fra Putins regime, Det svækker Rusland, men det er en "ressource" der positivt kan indgå som 

den arbejdskraft virksomhederne skriger efter (fra dag et hvis ikke socialdemokraternes venner 3f stiller sig på 

bagbenene) 

USA fortsætter sanktionerne og effektuerer i dag den 26/09-22 Biden´s udtalelse fra den 07/02-22 om at lukke Nord 

Strem 1 og 2 hvis Rusland med tropper og køretøjer går ind over Ukraines grænse. lyt efter hvad Biden siger ca. 

midt i dette pressemøde fra 7. Feb. - - her til morgen blev der sat handling bag. - Nord Stream I består faktisk af to 

ledninger, - derfor 2 eksplotioner på Nord Stream I.  

Læs meget mere om Sprængning af Nord Stream 1 og 2 *********  

Efter vi nu netop har set en velvilje for at hjælpe Ukrainske flygtninge hurtigt ind på arbejdsmarkedet, og i øvrigt er 

Danmark også generelt lykkedes med at integrere flere indvandrere på arbejdsmarkedet og vi har oplevet en mærkbar 

vækst i det Danske velfærds niveau.  

Det kan fortsætte hvis Danmark håndterer Den (altid tilstedeværende og naturlige) globale flygtninge og 

folkevandring humant, fornuftigt og integrere endnu flere indvandrere. 

Hvis 3f i Danmark - og fagforbundene er nervøse for "løndumping", vil det stadig give Danmark en kæmpe 

økonomisk fordel hvis regeringen og fagforbundene blev enige om at integrere flere immigranter på arbejdsmarkedet 

til Dansk overenskomstløn hvis den Danske stat refunderede arbejdsgiveren differencen fra overenskomstløn til det 

beløb "nydanskeren" nu engang er værd i en overgangsperiode, hvad-enten immigranten er kr. 40,- 60 eller kr 100,- 

 

Udlændinge bidrog i 2021 med rekordhøje 211 mia. kroner 

til værdiskabelsen i Danmark, viser ny DI-analyse. 

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/4/udlandinge-skaber-vardi-for-over-200-mia.-kr/?utm_campaign=di-business&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev
https://www.youtube.com/watch?v=qKoPA3M7x2o
http://www.helsingorborger.dk/Debat?tema=Udvikling&Art=161&P=1#kom
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/4/udlandinge-skaber-vardi-for-over-200-mia.-kr/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/4/udlandinge-skaber-vardi-for-over-200-mia.-kr/


værd som startløn. 

 

Når jeg blander benefits velfærd - Økonomi - flygtninge og integration , skylder jeg den forklaring/"min" tankegang: 

Vi har lang tid før KF. oplevet naturlige folkevandringer pga. krig, religion og sult - - - - Staten er og har altid været 

"en forretning" der høster benefits af den arbejdskraft der udgør produktionen i Danmark. Dvs. ? ingen arbejdskraft, 

ingen benefits, = (velfærds-tilbagegang i Danmark) - god arbejdskraft gode benefits. = (øget velfærd). Den "Danske 

Stat" er en forretning der drives på markedsøkonomiske vilkår og Danmark kan købe den nødvendige arbejdskraft, 

hvad-enten det, som i 70-erne, var import af Tyrkiske gæstearbejdere, eller vi i dag skal "købe/importere" Mexicanere 

fra den anden side af kloden,(for at "hjælpe" USA) eller "hjælpe" Ukrainske - Syriske krigsflygtninge, så er der god 

økonomi i det. 

 

Den pris Den Danske stat betaler i refusion pr. arbejdstime i en kort overgangsperiode er differencen mellem en 

rimelig Dansk løn og det immigranten nu engang er værd ( kr. 40,- 60 eller kr 100,- som startløn) 

Arbejdskraft er ressource og Vi har brug for den naturlige folkevandring. - Det siger jeg ikke for at please hverken S 

eller venstrefløjen, men det er nu engang en sund og human socialøkonomisk løsning der kan buste vores 

velfærdssamfund yderligere, og samtidig vender vi ikke helt ryggen til det verdenssamfund vi trods alt lever i. 

 

En anden indlysende fordel ved at tage vel imod immigranter, er IKKE bare mangel på arbejdskraft, men også at 

befolkningstilvæksten i Danmark ikke er stor nok til at vedligeholde Danmark som selvstændigt land på sigt. Danske 

kvinder føder for få børn. 

 

Ved en fuldstændig succes skal vi ikke bare integrere, men vi skal også tilbyde en uddannelse der ikke bare efterlader 

de immigranter vi har nydt benefits af, i deres fortid, men tilbyde et kulturelt - menneskeligt og uddannelsesniveau der 

er det Danske ligeværdigt. 

Måske det afgørende parameter der peger på fuldstændig succes: 
Vi skal være meget hurtigere til at sende kriminelle, de utilpassede og de der ikke ønsker at integrere sig i det Danske 

samfund. Retur til deres hjemland, og det skal ikke være muligt for same person at søge asyl flere gange. men den 

kriminelle indvandrer der forsøger sig igen, returneres Omg. - uden vi skal spilde tid og papir på yderligere rettergang.  

 


