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Kun 982 asylsøkere 1. halvår, men 5.687
familiegjenforente
Mest lest

Av: Hans Rustad 4. juli 2019, 13:18

Svenske medier tomme for
bortforklaringer. Hva med
de norske?
5. juli, 2019

Dalai Lama advarer: –
Europa vil bli muslimsk.
Send yktningene hjem!
28. juni, 2019

Selv hunden ble skutt
1. juli, 2019

Alle sykler – om vi så skal
fotoshoppe mørkhudede
kvinner inn på bildet!
7. juli, 2019

Det kom bare 982 asylsøkere til Norge første halvor. Det er det laveste

Anmelder Theodor
Kittelsen for isl@mofobi

tallet siden 1997.

5. juli, 2019

Den største gruppen kommer i år fra Syria, deretter er Tyrkia og Eritrea

Les også

på plassene under, viser halvårsstatistikken til Utlendingsdirektoratet
(UDI). Totalt er det kommet borgere fra rundt 80 ulike land.

Listhaug vil ha nye innstramminger i
innvandringspolitikken

Rundt 267 av asylsøkerne i år er barn og unge under 18 år. Av disse oppga

12. desember 2018

65 av dem at er de enslige mindreårige.

De ekstra 12.000 som ikke regnes med

27. november 2015

Men Norge får fremdeles tilsig i størrelsesorden en småby i året: 5.687 kom

Innvandringen hittil i år like stor som

på familiegjenforening. Samme nivå i andre halvår vil gi en total tett

Kristiansund

under 15.000.

12. juli 2012
- Våre barn og barnebarn kommer til å
dømme oss hardt

Ved utgangen av juni bodde det 3.055 personer på asylmottak. En tredel

20. juni 2015

av beboerne venter på svar på søknad. 5.687 såkalte tredjelandsborgere,

– Man er ikke snill og hjertevarm hvis man

som er statsborgere utenfor EU/EØS, har fått tillatelse til

ødelegger systemet

familiegjenforening eller etablering med et familiemedlem. (NTB)

21. oktober 2017
Sverige: Asylsøkerboom for 13,5 milliarder i

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam

året

og Vesten» fra Document Forlag her.

10. september 2012
Familiene ikke fullt så velkomne

2. september 2017
År 2016 i det demografiske galehuset

12. januar 2017
"Flyktningene i år og neste år koster deg
72.000 kr"

4. november 2015
Hamars politikere ønsker betydelig økning i
bosetting av flyktninger

1. oktober 2015
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arcil • for 4 dager siden • edited

Nå ser jeg frem til at våre MSM skriver stort og gledestrålende om de kun 982 asylsøkere, det laveste tallet
siden 1997. Det går seg til, var det ikke det vi sa? – forventer jeg at de sier.
Og ingen nevner småbyen på 5.687 som kom på familiegjenforening og hvilke sosiale og økonomiske
konsekvenser det får for landet og skattebetalerne? La oss håpe jeg tar feil – sier jeg.
54 △

▽ • Svar • Del ›
Mjolner > arcil • for 4 dager siden • edited

Glem ikke fødetakten til de som allerede har opphold her.
Bruttotallene er mye verre enn den offisielle statestikken.
33 △

▽ • Svar • Del ›

Nils Rømcke > arcil • for 4 dager siden

Alle som kommer på familiegjenforening har ikke nødvendigvis krav på økonomisk støtte. Vi
opprinnelige nordmenn som har utenlandske koner har måttet vise til inntekt og forsørgelsesevne for
å få med kona til Norge.
11 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Easyreidar • for 4 dager siden

En tur gjennom Bergen sentrum idag var en vekker. Uansett hva retningen en snudde seg såg en konservative
muhammedanere. Hijab så langt øye kan se. Og unger på slep og i barnevogn. Alle jenter tekkelig tildekket.
Det toppet seg med en dame (antar jeg) i niqab. Den mannlige ledsageren var så bister og mørk i blikket at en
ide om integrering kan skrinlegges. Det er trist. Rett og slett.
47 △

▽ • Svar • Del ›
finnur > Easyreidar • for 4 dager siden

Snart 30% nye landsmenn og kvinner i absolutt alle store byer i hele Norge. Om bare 10 år er dette
tallet over 40% og om 20 år passeres 50%. Hva tallet blir om 50 år, er det ingen norsk politiker som
har tenkt på engang!
11 △

▽ • Svar • Del ›

jjester > Easyreidar • for 4 dager siden

Konservative? Muslimene er da vitterlig de absolutt mest progressive og ikke minst grønne
fremtidsmenneskene vi har her i landet. Bare spør de politiske rakettforskerne på venstresiden.
10 △

▽ • Svar • Del ›
Anne Lisa E. Sjødin > jjester • for 2 dager siden

Ja, - gjør endelig det!

△ ▽ • Svar • Del ›
Oddny Elie Forstrand • for 4 dager siden

Har vi bedt om dette? Det fleste ville synes dette er galskap. 🐩
30 △

▽ • Svar • Del ›
Infidem > Oddny Elie Forstrand • for 4 dager siden

Ja, ca 85% av velgerne i Norge ønsker det, ref siste stortingsvalg. Dessverre.
21 △

▽ • Svar • Del ›

finnur • for 4 dager siden

Tyrkerne hvisker Gulen i passkontrollen på Gardermoen og får varig opphold, mens eritreerne rømmer fra 2
årig militærtjeneste og får asyl på dette!
41 △

▽ • Svar • Del ›
tror ikke på dommedag.. > finnur • for 4 dager siden • edited

Samtidig passer pakistanerne i Norge på døtrene/søstrene/niesene sine, og sørger for at de må gifte
seg med en mann importert rett fra landsbygda i Pakistan. Unntakene er få. Slik klarer de å øke sin
diaspora fra år til år.
Dette lureriet har de holdt på med siden de første kom på turistvisum uten penger og returbillett, og
efter mye politisk om og men likevel fikk lov å bli.
42 △

▽ • Svar • Del ›

Junkers > finnur • for 4 dager siden

To år går så fort, utdrag fra gammel soldatsang.
2. Zwei Jahre sind so schnell dahin, Rosemarie,
Und wenn ich wieder bei dir bin, Rosemarie,
Dann küß ich dich und sage dir, Rosemarie,
Von nun an, Schatz, gehörst du mir, Rosemarie.
2△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Maria Longo • for 4 dager siden

Ikke vanskelig å kjøpe seg falske fødselsattest til å komme seg til Europa på familiegjenforening så jeg lurer
på om det kreves DNA test i Norge når søknadene skal behandles?
25 △

▽ • Svar • Del ›
Marianne S > Maria Longo • for 4 dager siden • edited

Nei, DNA-test er irrelevant. du trenger ikke være biologisk i familie for å være familie. Adopsjon er et
eksempel på det.
4△

▽ • Svar • Del ›

Anne Lisa E. Sjødin > Maria Longo • for 2 dager siden

Kan jeg aldri tenke meg!
1△

▽ • Svar • Del ›

Same fra Somalia • for 4 dager siden

Stopp galskapimporten!
19 △

▽ • Svar • Del ›

osrak64 • for 4 dager siden

Er det fortsatt noen som tror at politikerne ikke vil ødelegge nasjonen?
16 △

▽ • Svar • Del ›

Kawa84 • for 4 dager siden

Hva skal vi egentlig med alle disse?
10 △

▽ • Svar • Del ›

Bjørn Voss • for 2 dager siden

Total galskap! Dette er en selvutslettende politikk vi driver med her i lille landet Norge. Praksis er at det
kommer EN person som får bli i Norge, og så viser det seg altså at vedkommende har en GIGANTISK STOR
familie/slekt som må få komme inn de også. Og dumme Norge sier altså JA VEL BARE KOM. Lille landet
Norge skulle forlengst ha sagt STOPP vedrørende innvandring. Selvutslettende galskap. Gi dem heller
praktisk hjelp der de bor i utgangspunktet.

△ ▽ • Svar • Del ›
gripmaster > Bjørn Voss • for 2 dager siden

Vi har 60291 beviljade uppehållstillstånd LOL https://samnytt.se/beviljad...

△ ▽ • Svar • Del ›
Woonderer > Bjørn Voss • for 2 dager siden

Et spm som kanskje er interessant, er hvorfor vi i det hele skal gi noe som helst til muslimer, som jo
drømmer om å ødelegge ALT vi er og står for? I wonder....

△ ▽ • Svar • Del ›

OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

USA ber Tyskland sende bakkestyrker til Syria
15 kommentarer • for 19 timer siden

Galleriet — Syretest? Fra Trump. Om Tyskland vil dra

Avatarsin del av lasset - eller om de har lagt inn årene?

Siv Jensen tar EUs parti mot Sveits, som er
storebror i Efta-samarbeidet
86 kommentarer • for en dag siden

Mjolner — FRP under Jensen er langt unna hva det var

Avatarunde CIH.Nå er det som Høyre, sverger til globalisme
og fri innvandring fra …

Intenst innvandringsvennlige NTB jobber hardt
for å fremme migrasjon
41 kommentarer • for en dag siden

Anne Haugen — Det bør skrives mer om hvem som

Avatareier media gjennom aksjeposter, og slik har kontroll
på riksmedia, ikke bare i Norge, …
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Deutsche Bank kutter 18.000 stillinger innen 2022
11 kommentarer • for 19 timer siden

Kari Brevik — Men en stor del av den tyske

Avatarbefolkningen går for den grønne "Greta-strøm".Så her
er det bare for Norge å pøse …
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