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Bezrobotny w Polsce ma gorzej niż uchodźca w Polsce.6.000 Euro dla
azylanta.
Dramat uchodzców trwa, tak jak dyskusje na temat kosztów utrzymania uchodzców.Wiele danych statystycznych
wskazujących na spadek bezrobocia to manipulacje.

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnego w Polsce to obecnie 831,10 zł brutto. Tymczasem miesięczne utrzymanie
jednego uchodźcy to koszt o kilkaset złotych większy. Jeżeli Polska przyjmie 10 tys. imigrantów – a od wczoraj mówi
się o takiej właśnie liczbie – ich utrzymanie będzie kosztowało dużo ponad 100 milionów zł rocznie!
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala poinformował w rozmowie z RMF FM, że uśredniony koszt
utrzymania jednego uchodźcy wynosi około 1380 złotych miesięcznie. Wynika więc z tego, że jeśli do Polski
traﬁłoby 10 tys. imigrantów, to na ich utrzymanie musielibyśmy wyłożyć około 150 mln zł rocznie.

Rogali nie martwi jednak, że do Polski może traﬁć więcej niż zapowiadane wcześniej 2 tys. imigrantów. – Mamy
wariant i na 5 tys., i na 20 tys., i na 30 tysięcy – mówił w RMF FM. Nie zabraknie też pieniędzy dla uchodźców.
– Budżet szefa urzędu na ten rok to są 52 miliony złotych. Zdarza się, że w przypadkach, kiedy mamy masowe
napływy, a takie miały miejsce w 2013 roku, ten budżet zwiększany był z rezerw celowych – wyjaśnia Szef
Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Stopa bezrobocia (Polska)wynosi 10,10%.Wg danych GUS.Czy to jest propaganda sukcesu?2,8 mln Polaków żyje
poniżej godności , 5,8 mln zarabia poniżej średniej krajowej, a prawie 3 mln wyjechało z Polski .Tp só również dane
wg GUS.
Prasa i media w Polsce milczą na temat dotacji i to w milionach Euro , dla Polski.
Oczywiście " tylko" dla uchodzców w Polsce?
PiS-niezależna.pl rzetelnie, poinformwoała o tym że „Bezrobotny w Polsce ma gorzej niż uchodźca w
Polsce.” Gazeta.pl milczy. Natemat.pl krytykuje Węgry. Media zachodnie od prawicy do lewicy piszą na ten
temat.
Wystarczy aby zapobiec panice i nienawiści i aby uspokoić mieszkańców Polski , poinformować że na cel
ratowania ludzi z Syrii, polska administracja, otrzymała gwarancje dla dotacji. Zaznaczam, że pisemne ,
gwarancje dla milionowych dotacji .
Pieniądze dla uchodzców nie będą obciążać kasy podatników w Polsce , gdyż są bezpośrednio, ze specjalnych
funduszy w EU zachodniej. O jaką sumę chodzi? 2,4 miliardów Euro. Z tej sumy Polska ortzyma miliony
Euro.

Dlaczego media w Polsce,kłamią lub przemilczają ten temat …dotacji?Kto im zabrania pisać na ten temat? Czy to
jest strach przed Islamem czy też administracja w Polsce,ma określone ,plany i „perspektywy” dla Polski?Polski
rynek pracy czeka na Ukraińców??Czy cel jest już znany?Z zachodem czy też ze wschodem?
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