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Καλησπέρα...
Σας παραθέτω το κείμενο που δώσανε σε φυλάδια σε κάποιο από τα σχολεία της Αττικής, όπου και πηγαίνει ένας ανηψιός μιας φίλης μου...
"Εάν οι μετανάστες εγκαταλείψουν τις 450.000 θέσεις εργασίας που κατέχουν, οι Έλληνες δεν θα μπορούμε να καλύψουμε ούτε τις μισές (?). Περισσότερες από 150.000
θέσεις θα μείνουν κενές είτε επειδή ορισμένες δουλειές δεν θεωρούνται ελκυστηκές από τους Έλληνες είτε επειδή οι προσφερόμενες αμοιβές είναι αισθητά χαμηλότερες,
το 50-60% του νόμιμου ημερομισθίου.
ΚΙ ΑΝ ΦΥΓΟΥΝ
Οι μετανάστες φέρνουν νιάτα στη χώρα. Το 80% των μεταναστών βρίσκεται στην παραγωγική ηλικία (15-64) στην οποία βρίσκεται μόνο το 64% των Ελλήνων. Το
ποσοστό των μεταναστών που εργάζονται φτάνει το 94%. Το αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό παραμένει ομιχλώδες, αλλά πάντως μικρότερο.
ΚΙ ΑΝ ΦΥΓΟΥΝ
Η πρώτη απεργία μεταναστών πραγματοποιήθηκε το 2006 στις Η.Π.Α., όταν οι Λατινοαμερικάνοι απείχαν από την εργασία, ονομάζοντας εκείνη την ημέρα
«ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ». Κάποιες πόλεις παρέλυσαν, η βιομηχανική παραγωγή σταμάτησε και η εμπορική κίνηση μειώθηκε σε
σημαντικό βαθμό.
Το 11% των ασφαλιστικών εισφορών προέρχεται από μετανάστες. Οι περίπου 500.000 (?) ασφαλισμένοι μετανάστες στο ΙΚΑ και οι άλλοι 100.000 στον ΟΑΕΕ (?) και
τον ΟΓΑ στηρίζουν οικονομικά τον ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς να λαμβάνουν ακόμα συντάξεις και με πρόβλεψη οι πρώτοι να πάρουν σύνταξη μετά το 2025! Μέχρι
τότε απλώς συνεισφέρουν (?) χωρίς να παίρνουν τίποτε.
Οι μετανάστες συνεισφέρουν και στο δημογραφικό. Από το 2004 έως το 2007 οι γεννήσεις από αλλοδαπές αποτελούσαν το 17% του συνόλου των 435.700, δηλαδή ήταν
περίπου 74.000, όταν το ίδιο διάστημα η διαφορά θανάτων από γεννήσεις στη χώρα μας είχε το οριακά θετικό ισοζύγιο των 12.000 ανθρώπων..."
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Έπεσε όλος τυχαία στα χέρια μου και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας..
K.
Πηγή
http://hellenicrevenge.blogspot.com/2011/01/blog-post_7508.html
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