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Inledning
Sverige och det svenska folket har vuxit fram ur de grupper av urfolk som efter den stora landisens avsmaltning sasmaningom tog
den skandinaviska halvon i besittning. De spridda starnrnarna i
vart land sarnrnansvetsades med tiden i ett rike vilket, sedan det
smaningom fatt sina naturliga granser, blivit en fast enhet, det nuvarande Sverige. Norrlands fjallvarld, Vastkustens karga stenkuster, Smalands djupa skogar, Skanes vajande vetefalt. AUt detta
och mycket mer - det ar vart Sverige. Landet vi arvt av vara
forfader och limar av vara barn!
Trots att vart folk lange var fattigt och drabbat, trots ett
oversatligt fOrmynderi fran de ledande klassema och under
frarnrnande fogdevalde, kunde anda en storartad ekonornisk och
social utveckling ske fredligt och konstruktivt i Sverige - framst
tack yare den stora folkliga samhorigheten och franvaron av etniskt och kultureUt frarnrnande folkminoriteter. Vi var eniga och
kunde enas.
Sveriges stora framsteg ar det svenska folkets verk, ett resultat
av vara forfaders arbete, flit och resonliga samarbetsvilja, samt
naturligtvis av de stora svenskar som tratt fram ur folkdjupet; genierna och snillena som loste problem andra funnit olosliga. Fast vi
ska inte fOrhava oss i nationeU sjalvtillracklighet, utan ocksa vara
tacksarnrna mot var omvarld varifran vi fatt manga ovarderliga
ideer och impulser.
Den modema politiska och sociala utvecklingen borjade i 1900talets gryning. Deikunde industrialismens genombrott borja skapa
ekonorniskt utryrnrne for framMskridande. Den framvaxande viljan bland vart folk fOr en rattvis fOrdelning av resurserna fick ett
aUt storre genomslag. Folkhernrnet blev - i stort sett - en realitet.
Men politiska missgrepp borjade goras redan pa 60-talet, dessa
2 kom aU forvarras med tiden. Flera stora fbrsakringssystem som

sa vallovligt skulle trygga valfarden ledde i stallet till fiffel och
byrakrati. Industrialismen inom de traditionella ideologierna fick
genomslag i hinkandet, saval i befolkningspolitiken som i den
ekonomiska politiken. Hedervarda begrepp som nationen och
familjen trampades i smutsen. Var nationella sammanhalhung undergravdes och folkhemmet bbrjade marschen mot ett splittrat
valdsamhalle under tackmanteln "internationell solidaritet". Sedan
60-talets slut har nu ansvaret legat i handema pa politiker som inte
sett till svenska folkets basta och dess behov i fbrsta hand.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna bildades den 6:e februari 1988 med syfte att
andra pa den ansvarslbsa politik som alltfbr lange fOrts av bade socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Vi tror att en nationellt
inriktad politik ar lasningen pa manga av de problem som Sverige
har i dag.
Var nation ar ett kollektiv dar vi alla har ett ansvar far vart
folks basta bade nu och i framtiden. Sverigedemokraterna vill sla
vakt om den parlamentariska demokratin. Yttrandefriheten, matesfriheten och fOreningsfriheten maste galla alIa svenskar och
garanteras i grundlagen. Folkets delaktighet i beslutsfattandet
maste akas genom en farbattrad nardemokrati. Da det galler starre
farandringar av den politiska inriktningen bar folkornrastning tillgrip as far att utrana om ett beslut ar val farankrat hos medborgarna. Sadana ornrastningar kan ske saval pa riksplanet som kommunalt.
Sverigedemokraterna varnar om en levande landsbyggd och
ser det som mycket angelaget att farhindra nedlaggning av jordbruk och utarmning av mindre samhallen.

Tina Hallgren-Bengtsson och Anders Westergren

Talesman for Sverigedemokraterna
i Hoor!
"Grunden for en fungerande
demokrati iir att politikerna
rattar sig efter folkviljan och
inte tvartom.
Genom fIer folkomrostningar
i viktiga fragor pa bade lokal
och central niva kommer
besluten att overensstamma
med folkets vilja."
Tina Hallgren-Bengtsson
30 ar, underskoterska.

"For ett nationellt inriktat
parti som Sverigedemokraterna ar det sjiilvklart att
varna om vart lands miljo
och naturvarden.
Miljofragorna i var tid ar
oerhort viktiga och bor prioriteras hogt."
Anders Westergren
37 ar, skogsarbetare.

Ekonomi
Langsiktighet, rattvisa och effektivitet maste finnas i den
ekonomiska planeringen. Under den fOrsta delen av 90-talet har
Sveriges ekonomi kraftigt forsamrats. Detta har naturligtvis
paverkat kommunerna, Hoors kommun ar inget undantag
harvidiag.
Sparsamhet med skattemedien och minsta mojliga bynlkrati
ar nodvandigt. Stravan att hall a laga avgifter, samt den allmfuma
sparsamhetsstravan far dock aldrig ga sa Iangt att samhallets
svagare grupper bIrr orattvist behandiade. Minst nuvarande servicegrad for exempelvis handikappade maste kunna uppratthallas.
Ett mal for Hoors kommun bor vara att aven framover undvika att Iana till den kommunaia verksamhcten.
Avgifter och taxor som kommunen
som motiverade och rattvisa.

tar ut maste upplevas

Nar olika besiut om utbyggnad av Hoors tatort tas maste de
ekonomiska och inte minst de miIjomassiga foljderna beaktas
noga.
Sverigedemokraterna vill motarbeta den i ekonomiska sammanhang allt for kraftiga tendensen till centralisering. Ana delar
av kommunen ska ha en god kommunal service.
Sverigedemokratema ar anhangare av en blandekonomi med
fri foretagsamhet men motsatter sig over driven privatisering av
den offentliga sektorn.

Kommunens pensioniirer
SD vill satsa pa en god aldreomsorg. Det innebar ofta smaskaliga
vardanHiggningar. De nybyggnationer som kan kravas for detta
skall genomfaras.
En sak som aldrig far glammas bort i dessa sammanhang ar
valfriheten, det ar en sjalvklarhet att aldre manniskor skall ha
ratt att valja bl.a. boendeform. For att ge alla majlighet att bo
kvar hemma om sa anskas och ar majligt vill SD verka far att
hemtjansten
skall fort satta att byggas ut och farbattras.
Sverigedemokraterna kraver ocksa en val fungerande fardtjanst.
Allt far ofta beskrivs aldre manniskor som ett vardproblem,
nar de i sjalva verket ofta utgar en samhallstillgang med sin stora livserfarenhet. Detta faktum maste uppmarksammas i Lex.
skolundervisningen.
•

SD vill att aldre manniskors kunskaper tas tillvara genom
ett larlingssystem i manga yrken. Naturligtvis pa helt frivillig basis.

•

SD vill att pensionarer ska ges mojlighet att traffa och prata
med eleverna pa "haltimmarna" i skolorna.

•

SD vill stoppa forsoket med veckoleveranser av djupfryst
mat. I slallet vill vi in fora en "catering-bil" som levererar
mat en gangldag.

•

SD vill fortsatta utbyggnaden
larm.
Sverigedemokraterna
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av systemet med trygghets-

verkar pa riksplanet far en rarlig pen-

sionsalder mellan 60 och 70 ar som skall vara upp till den enskilde individen aU valja.

"At dldrig talare du md aldrig skratta,
afta ur skrumpet skinn skarptiinkta ard kamma. "
(Oden)

Kommunal demokrati
For demokratin at det kommunala sjalvstyret en viktig hornsten.
Det at viktigt med saklig och opartisk information till invanarna
och aU kOffilllwl1edningen verkligen bryr sig om folkmeningen i
olika fragor fbr att demokratin ska fa ett verkligt innehall.

•

SD vill att offentliga debatter anordnas i viktiga fragor innan beslut tas eller folkomrostning halls.

•

SD vill att partierna i Hoor skall konkurrera pa lika villkor.
Vi vill andra det kommunala partistodet sa att inte som
idag stora partier gynnar sig sjalva pa skattebetalarnas
bekostnad. Lika stort partistod oavsett antal mandat.

Bostadspolitik
En trivsam boendemiljo ar viktigt for manniskans livskvalitet.
Sverigedemokraterna vill genom att undvika koncentration av
hogre byggnader och bevarande av gronomraden lata Hoar
fOrbli en naturskon tatort, ingen storstadskopia. Tjornarp, Snogerod, N .Rorum och ovriga mindre orter maste fa behalla sin egen
karaktar.
Det ar viktigt att det finns billiga boendealternativ inom kommunen. Viktigt ar ocksa att boende- och narmiljon ar sa barnvanlig som mojligt.
Bostadsmarknaden
nadskraftema.

•

far inte bli en lekplats fOr de s.k. mark-

SD vill att grupper med speciella behov, sasom handikappade ska kunna erbjudas boshider anpassade efter detta.

Kommunikationer
Sverigedemokraterna ar motstandare till Oresundsbron av bade
miljo- och kostnadsskal. Vi ar darmed ocksa emot en motorvagsstrackning genom kommunen vars enda syfte ar att korta
restiden mellan Stockholm och Malmo (bron) med nagra futtiga
minuter.

•

SD vill verka for en upprustning
vagarna.

av de mindre landsbygds-

•

SD vill att Hoor sasom granskommun ska arbeta for ett okat
samarbete mellan lanstrafiken i Malmohus och Kristianstads Ian.

•

SD vill verka for mojlighet vid behov att vagnslasttrafiken
pa Hoors jarnvagsstation ater kommer i gang.

•

SD viII att ringbusstrafiken
forbatlras om den.

fortsatter, och att informationen

Kultur
v ill" kultur

ar en del av vart arv som vi maste fOrvalta och lamna
vidare till vara barn. J dag ar kulturarvet hotat av dalig kulturundervisning i skolorna, samt den kommersiella, USA-dominerade
"skrap-kulturen". Biblioteken inom kommunen ska pa aHa satt
stodjas och inga nedlaggningar far ske.
Hoor ar rikt pa fomminnen. Dessa utgor milstolpar i vat historia och maste bevaras. Storsta mojliga hansyn maste tagas vid
nybyggnad och vaganlaggningar sa att dessa inte skadas. Exempel pa sarskilt betydelsefulla fornminnen inom Hoors kommun
ar dommarringen vid vag 23 och stendosen vid Klinta.
•

SD foreslcir att dessa och liknande platser anvands vid
lokala kulturella arrangemang som exempelvis Valborg och
Midsommarafton.

Sverigedemokraterna vill starka den svenska kulturen och
varna om var historia. Vi varnar om kulturpcrsonlighetcr som
Anders Zorn, Carl Larsson, Werner von Heidenstam, Erik Gustav Geijer och Bruno Liljefors.
•

SD vill ge akat stad
bygdsforeningar .

at

folkdans-, folkmusik-

oeh hem-

Riiddningstjiinst & Polis
Manga transporter med farligt gods passerar genom kommunen
och detta staller stora krav pa raddningstjansten. De nuvarande
deltidsbrandkarerna i Hoors kommun fungerar val och far absolut inte forsvagas. MAlet for komrnunen bor vara att ocksa fa en
ambulans stationerad i Hoor.
Fullmaktiges onskan om ett mangkulturellt Hoor kommer
tyvarr att innebara okad belastning for polisen - och kommuninvanarna.
•

Sverigedemokraterna vill verka for aU polisstationen i Hoor
blir bemannad dygnet runt.

Miljo & Energi
Inom Hoors kommun mots den skanska sHiUbygden och norra
Skanes skogsbygd, vilket gor naturen rik och omvaxlande. Har
finns ocksa forhallandevis ren luft och stora strovomraden. DeUa
ska vi varna om och vara stolta over.

Jordbruk

och skogsbruk ar tva viktiga n.aringar i kommunen
och i dessa bedrivs ofta naturvard i det tysta men det finns aven
exempel pa motsatsen. Vid naturvardsatgarder ar det viktigt aU
man sa langt det ar mojligt inte forsvarar for brukaren aU leva pa
sin verksamhet. Samtidigt ar det angelaget aU kommunen sjalv i
sin verksamhet foregar med gott exempel och begransar exempelvis giftanvandningen pa kommunal mark.
Den kommunala planeringcn och sadana saker som tillstandsgivning for taktverksamhet maste i hogre grad an tidigare
ta hansyn till naturforhallanden. Inom kommunen hackar exempelvis flera fOr landskapet ovanliga faglar, Lex. tjader och
fiskgjuse, men det tas sa gott som aldrig hansyn till detta i markanvandningsfragor.

LuftfOroreningsskador ar numera klart synliga i en del skogsomraden inom var kommun. DeUa ar inte enbart eller ens i
forsta hand en ekonomisk fraga. Vi and as ju samma luft som
traden, det ar darfor av stor vikt att kommunen gor allt som star
i dess makt fOr att minska luftfOroreningarna.
Energiproduktionen
maste bedrivas sa miljovanligt och sa
lokalt som mojIigt. Inom kommunen finns tillgang till bransleflis
£ran skogsavverkningar och pa sikt bor man kunna producera
11

metangas av sopor. Solfangare ar redan nu lonsamma i vissa
sammanhang och rnojIigheten att ta tillvara vindkraft finns,
sarskilt soder om Ringsjon.
Energisnalhet och miljovanlighet maste ocksa pragla kollektivtrafiken, samt all nybyggnation som kommunen har inflytande over.
•

SO viII att kommunen ska stodja alIa undersokningar och
initiativ rorande miljovanlig och lokal energiproduktion.

•

SO viII att anvandning av freon och liknande amnen som
forstor stratosfarens ozonskikt stoppas.

En viktig uppgift for kommunen ar att tillse att fullgott
dricksvatten finns for alIa kommunens invanare.
•

SO viII att vattenmatningar gors, aven av vattendrag och
sjoar som inte har direkt betydelse for dricksvatten eller
som badplatser.

Familj, Skola & Barnomsorg
Familjen ar och fbrblir den grundlaggande enhet kring vilken
hela vart samhalle ar uppbyggt. Darfbr vill Sverigedemokraterna
skapa en familjevanIigare atmosfar i hela samhallet. Vid all
samhallsplanering maste hansyn tagas till barnens basta.
Pa riksniva verkar SD fOr att en foralder skall ha ratt till
avlonat hemarbete pa heltid under barnets tre forsta ar och
darefter bidrag for en foralder fram till skolstarten. Barnbidragen
skall behovsprovas.
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Den utbyggnad av bamomsorgen som ar nodvandig ska11 i
huvudsak ske i kommunal regi men viss privatisering pa
omradet ar inget som SD motsatter sig. Detta maste dock
overvakas sa att ej sociala klyftor uppstar.
Skolan maste lara ut demokrati och respekt fOr andras asikter
och stimulera till kritiskt och konstruktivt tankande. Ensidig
politisk propaganda skall ej fa utovas. Sverigedemokratema vill
sM vakt om skolmaltiderna.
Kommunema
sation.

har faU storre inflytande over skolans organi-

•

SD vill att Hoors kommun verkar for att minska klassernas
storlek samt att bevara de kvarvarande bygdeskolorna.

•

SD vill att "haItimmar" skall anvandas till exempelvis studiebesok, fore drag av folk £ran arbetslivet, pensionarer etc.

Invandring & flyktingmottagande
Sverigedemokraterna ar motstAndare till den nuvarande svenska
massinvandringspolitiken.
Vi vill att det genomfors en kommunal folkomrostning om eventue11t flyktingmottagande i Hoar.
Detta innan ytterligare beslut tas i derma fraga.
Pa riksniva verkar SD for ett stopp avaIl utomeuropeisk invandring. I staIlet vill vi att Sverige ska satsa pa atgarder i flyktingamas hemomraden, exempelvis genom att etablera sakerhetszoner dar.

Niiringsliv & Arbetsmarknad
Sverigedemokraterna vill att kommunen skall stadja och uppmuntra den fria foretagssamheten och det enskilda. Detta ar en
av grundstenama i vart valstand. Vi vill i sarskilt hog grad stodja
sadan verksamhet som ar miljovanlig, resurssmU och bidrar till
okad sjalvforsorjningsgrad. Det bar uppratthallas en god och
kontinuerlig kontakt mellan fOretagen, fackorganisationerna och
kommunens representanter.
Skogs- och lantbruk ar stora naringsgrenar i var kommun och
dessas livskraft maste aven i fortsattningen garanteras.
Mark fOr industrUilldamal maste finnas
strackning men hansyn maste tas till naturvard.

i tillracklig

ut-

All nyetablering bar inte ske i Hoar, utan aven de mindrc
samhallena och landsbygden bar fa del av derma.
Det ar av stor vikt ur bade sysselsattnings- och rattvisesynpunkt att de mindre orternas foretag och livsmedelshandlare
finns kvar.

Pa

riksniva sager
Sverigedemokraterna:
• Nej till den Europeiska unionen (EU)!
Viktiga beslut som ror Sverige ska inte fattas nere i Bryssel.
Nagra negativa effekter av ett medlemskap i ED ar utslagning av glesbygd, okat narkotikaflode, okad arbetsloshet och
fOrsamringar fOr miljon. Rosta nej i folkomrostningen!

• Meningsfull underoisning i skolan!
Okad tonvikt pa undervisning i historia, svenska, miljo och
natur. Mindre stodek pa skolklasserna. Infor etik och moral i
skolutbildningen, samt betyg i ordning och uppforande!

• Gor 6 juni till arbetsfri helgdag!
Sverigedemokraterna ar positiva till att Sveriges nationaldag
blir en arbetsfri dag av fest och firande over hela landet!

• Nej till Oresundsbron!
Oresundsbron ar bade dyr och skadlig for miljon.

• Skiirp straffen for grova och upprepade brott!
Den brottsbalk vi haft sedan 60-talet har ledit till dalt med
kriminella och otrygghet fOr allmanheten. Vi vill infara livsti,!~straff far grova och upprepade brott. Okat stad till
biQttsoffren - skadestand direkt fran brottslingarna, inte fran
skattebetalarna!

..

'.''. rSD:s partiprogr.am kan du lasa mer om vad vi sager
i ovanstaende och ovriga fragor.
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