==Berichten van ruimtelijk demografische front===

Europa en Nederland

Immigratie én emigratie!
Immigratie is een dankbaar thema voor stemmingmakerij, en niet alleen in populistische kringen en
niet alleen ter rechterzijde van het politieke spectrum. Een even actieve als consciëntieuze fact finder
op dit gebied is Flip van Dyke [ www.flipvandyke.nl ] die er vooral op gebrand is mythes over de
demografische sprinkhanenplaag van Afrikanen naar Europa door te prikken. Hij richt zijn pijlen niet
in de laatste plaats op Joost Niemöller, de journalist van wie in 2012 het boek Het immigratietaboe
verscheen. In diens kielzog gingen meerdere wolven in het immigratiespookbos meehuilen. Thierry
Baudet was er natuurlijk al snel als de kippen bij en inmiddels lijkt ook Paul Scheffer zich bij dit koor
te voegen, althans zo is op te maken uit een artikel op bovengenoemde site onder de titel
Immigratieonzin Paul Scheffer in Buitenhof [20-10-13, refererend aan de uitzending van 6-10-13]. Het artikel is niet
zozeer van belang om wat Scheffer zei, maar vooral wat Van Dyke uiteenzet over de mondiale
migratiestromen waarbij hij zich baseert op diverse VN-rapporten. Hij geeft aan dat de
migratiestroom van Afrika naar Europa zeker niet uit twee miljoen per jaar bestaat en dat het
daarop gebaseerde aantal van 70.000 voor Nederland dat Scheffer noemt evenmin klopt. Het aantal
immigranten uit Afrika naar Europa ligt nu rond de 300.000 uit [CBS]. De prognose laat een steeds
sterker afvlakkende groei zien met een afname aan het eind van de jaren 40. Het CBS houdt op basis
hiervan voor de lange termijn een gemiddeld aantal van 8000 immigranten uit Afrika naar Nederland
aan.
Het migratiesaldo is niet alleen een kwestie van immigratie maar ook van emigratie. Vooral de
emigratie is in het voorgaande decennium een steeds belangrijker factor geworden, zo hebben wij al
meermalen op deze site benadrukt. In dit verband is Van Dykes pesterige maar daarom zeker niet
minder zinnige artikel Geert Wilders heeft zeer goed nieuws voor islam[-ofoben/-critici/-alarmisten]
[27-11-13] relevant. Hierin laat hij in een aantal aangehechte staatjes en grafieken zien dat de laatste
jaren de immigratie uit moslimlanden verder afneemt terwijl de emigratie van Nederlandse
ingezetenen die in moslimlanden geboren zijn toeneemt. Soortgelijke staatjes zijn er van andere
groepen immi- en emigranten te vinden of te maken. Het zal misschien een schok zijn voor het
zelfbeeld van zowel links als rechts Nederland, maar het aanslibsel der Franse en Duitse rivieren is
allang niet meer the place to be.

