
Unge i Danmark 
mød op til LUK GRÆNSEN demonstration 

Unge i Danmark
vi må stå sammen

det er os der skal overtage Danmark
og når vi får børn skal vores børn leve her også

og de skulle gerne leve i et frit, rigt  og demokratisk samfund

Vi lever i et vælfærdssamfund hvor at gå til læge, at komme på hospitalet, skoler, veje, 
videregående uddannelser bliver betalt gennem vores fælles bidrag af skatter.

Mit navn er Christian og er igang med en længerevarende uddannelse.

Jeg ser hvordan vi inviterer mennesker fra andre lande med andre kulturværdier ind i 
Danmark.
Jeg ser hvordan vores uddannelsessituation bliver forringet, fordi vi skal betale til 
migranter, der ikke har noget med flygtninge at gøre.

Vores skolesystem er belastet, sygehusene bliver ringere fordi der ikke er råd til det, ældre bliver 
behandlet dårligere, listen er lang. 
Hvorfor skal vi pludselig betale for velfærdsmigranter? Det er vores forældre, bedsteforældre og 
oldeforældre, der har bygget dette samfund op. 
I skoleklasser hvor der er mange 2. og 3. generationsindvandrere, bliver danske børn terroriseret, fordi de 
andre ikke er bange for at bruge vold og de hurtigt kan samle deres fætre. Jeg fik engang stjålet en 
læderjakke, fordi jeg ikke turde andet end at give den til 4 indvandrere, der forlangte den. I 7. klasse fik 
jeg nogle slag, fordi jeg ville spise i mit frikvarter uanset om andre børn holdt ramadan og derfor ikke 
måtte spise om dagen. Jeg har set hvordan tingene har forandret sig og kan se hvordan det bliver værre. 

Nu har der så været et nyt terrorangreb i Frankrig, hvor over 100 er blevet myrdet, der viser hvad 
der sker, når man ikke har styr på sit eget land, men inviterer alle ind, uden at vide hvem de er. 

Derfor går jeg ind for at lukke grænsen NU og indføre grænsekontrol, så vi ved

hvem vi lukker ind i landet. 

Mød op til Luk grænsen NU-demonstration i
Padborg d. 6. december kl. 13 

hvis du mener at vores generation også skal have det ligeså godt som vores 
forældres. Ellers slutter det snart.
Del dette med dine klassekammerater og andre unge og lad os sammen 
gøre noget for VORES fremtid i dette land, ellers forsvinder det.

Vi ses i Padborg – venlig hilsen Christian
Vi mødes ved Gendarmhaven på Nørregade - mindestenen for faldne gendarmer under 2. verdenskrig


