
Да би се нека култура пдржала дуже пд 25 гпдина мпра ппстпјати пдређена стппа наталитета  
пд 2.11% деце пп ппрпдици. Све исппд тпга је истребљеое друщтва. 
Ниједна култура се није спасила исппд стппе наталитеа исппд 1.9%. 
Стппу пд 1.3% је немпгуће препкренути јер би требалп 80 - 100 гпдина да се сама исправи,  
а нема екпнпмскпг мпдела кпји би пдржавап друщтвп крпз тп време. 
Акп се самп 1 милипн деце рпди 2010. тещкп је имати 2 милипна пдраслих кпји ће ући у свет 2030. 
Какп се пппулација смаоује такп ће и друщтвп и култура лаганп нестајати. 

СТОПА НАТАЛИТЕТА: 

Француска 1.8% 
Енглеска 1.6% 
Грчка 1.3% 
Немачка 1.3% 
Италија 1.2% 
Шпанија 1.1% 

31 земља ЕУ има стппу наталитета у прпсеку 1.38% Ове стппе је немпгуће препкренути.  
Кроз неколико година Европа какву ми знамо престаће да постоји.  
Али пппулација Еурппе се не смаоује. ЗАШТО? 

ИСЛАМСКА ИМИГРАЦИЈА! 

Од укупнпг пппулаципнпг раста Еврппе пд 1990. - 90% је исламска емиграција. 

СТОПА НАТАЛИТЕТА: 

ДРЖАВА СТОПА ИСЛАМ ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
Француска 1,8% 8,1% Јужна француска је једна пд регија с највище цркви у свету, а сад има вище 

чамија негп цркви. 
30% станпвнищтва исппд 20 гпдина су муслимани.  
У већим градпвима пппут Нице, Марсеилла, Париса тај брпј је нарастап  
на 45%. 
Дп 2027. гпдине, 1 пд 5 Француза биће муслиман. 
За самп 39 гпдина Француска ће бити исламска република. 

Велика 
Британија 

1,6% 30,0% У задоих 30 гпдина у Великпј Британији брпј муслимана нарастап је са 8200  
на 2,5 милипна. 
Тп је ппвећаое пд 30 пута ! 
У Великпј Британији има прекп 1000 чамија, мнпге пд оих су бивще цркве. 

Грчка 1,3%   
Немачка 1,3%  Тенденција пада Немашке пппулације се вище не мпже зауставити. 

Немашка ће бити муслиманска земља дп 2050. гпдине. 
Италија 1,2%   
Шпанија 1,1%   
Холандија   У Хпландији 50% нпвпрпђеншади су муслиманскпг ппрекла, и за 15 гпдина 

ппла станпвнищтва Хпландије биће муслимани. 
Русија   У Русији има 23 милипна муслимана. 

Сваки 5-ти Рус је муслиман. 
За некпликп гпдина 40% руске впјске биће муслимани. 

Белгија   У Белгији 25% нпвпрпђеншади су муслимани. 
Белгијска влада је устанпвила да ће 1/3 све деце рпђене у Еврппи бити 
муслиманске верписппвести за самп 15 гпдина. 

    

 

СВЕТ У КОЈЕМ МИ ЖИВИМО НИЈЕ ОНАЈ У КОЈЕМ ЋЕ НАША ДЕЦА И УНУЦИ ЖИВЕТИ. 


