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E D I TO R I A L

Imigrantes e 
refugiados, 
o problema 
enfrentado pela 
Europa

Imigrantes são estrangeiros que migram para um determinado país, fugindo 
da pobreza ou, simplesmente, procurando melhores oportunidades de 

vida, enquanto que refugiados são estrangeiros que migram para um deter-
minado país, fugindo de uma guerra. A Europa e, em particular, alguns países, 
como a França, por exemplo, já são literalmente invadidos por imigrantes 
muçulmanos provenientes da África do Norte e negros oriundos das antigas 
colônias da África Central. São pessoas que se recusam a se integrar à socie-
dade, não querem falar a língua dos países que os acolhem e querem impor (e 
conseguem!) seus modos de vida arcaícos nas diversas sociedades europeias 
onde se enraizam. Onde eles se instalam as taxas de criminalidade aumentam 
imediatamente. É sempre mais fácil roubar e assaltar do que trabalhar.

Com a guerra interna que esta ocorrendo na Síria, os sírios (e, aprovei-
tando a oportunidade, milhares de imigrantes de outros países!) estão cor-
rendo para a Europa e, principalmente, para a Alemanha, onde as condições 
oferecidas aos refugiados simplesmente ultrapassam as condições de vida 
de um trabalhador brasileiro e isso, sem ter que fazer nada! Teto, dinheiro e 
assistência médica sem ter que fazer nada, quem não vai querer isso ao invés 
de � car assistindo a guerra, no caso dos sírios, ou � car nas areias do deserto 
comendo pedras, no caso dos muçulmanos da África do Norte, ou no meio 
da selva africana comidos pelos leões ou ditadores locais,  no caso dos negros 
das antigas colônias? Interessante observar que ninguém vai - e não seriam 
aceitos! -  para outros países muçulmanos, irmãos de sangue e religião, como 
os Emirados Arabes Unidos, o Kuwait, o Yemen, etc., etc.

Esses povos de cultura medieval, que ainda apedrejam mulheres, cortam 
mãos e outros orgãos e praticam as mais vis torturas em nome da Allah, mais 
uma vez não querem se integrar a sociedade dos países que os acolhem e 
somente querem usufruir de suas vantagens. Eles desestabilizam o equilíbrio 
de culturas milenares e vão levar a Europa, de forma inevitável (já previsto 
para cerca de 2020) a uma situação generalizada de guerra civil.

As almas sensíveis são facilmente impressionadas por fotogra� as de 
crianças, manipuladas por jornalistas sensacionalistas, mas não sabem que 
as próprias mães mandam os maridos na frente, com as crianças, 
justamente para gerar esses sentimentos de culpabilidade e 
compaixão.

Os contribuintes europeus irão pagar 
caro esse momento de sentimenta-
lismo e, conscientes disso, alguns 
países como a Hungria, Polônia e 
outros já disseram um não cate-
górico a essa invasão.


