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Kommuninvanare i Hoor!
Jag vill som ordforande for Sverigedemo-
kratema yanda mig direkt till dig via detta
utskiek.

Genom allmanna val vart tredje Ar utser
vi vilka som ska representera oss i kommuner,
landsting oeh riksdag. Det ar darefter
meningen att dem vi vaIjer ska ta tillvara yarn.
intressen i de beslut som tas.

Ar de osakra pa vad folket tyeker kan de
yanda sig direkt till folket oeh utlysa
folkomrostningar. Genom att saga nej till Vclr
motion om en kommunal folkomrostning i
flyktingtrngan har fullmaktige omyndig-
fOrklarat dig som kommuninvanare. Vad som
ar sa skriimmande ar det forakt for
demokratin som forespnikarna for den
nuvarande massinvandringen stiindigt visar
prov pci:

-Media vinklar, ljuger oeh vagrar spegla
sanmngen om massinvandringen pa ett
korrekt satt.
-Patrioter som vi forta1as oeh smutskastas
ofta, utan att fa riitt till genmaIen i tidningar,
eller att fa deltaga i direktsanda, oklippta TV-
eller radiodebatter.
-Medvetna om att de inte har folkets stod fOr
sin svekpolitik vagar inte politikerna lata
folket fa saga sitt i en folkomrostning. Sa
beter man sig nar man anser sig vara mer yard
an sina vaIjare - det gaIler bade Sveriges
riksdag oeh landets olika kommunfull-
maktige.

Genom att ni i 1991 Ars val gay oss ett
mandat i ert fullmaktige har ni hjalpt till att
fora in folkets rost i politiken. IHoor sava!
som i Dals-Ed (dar vi oeksa ar invalda) har vi
nu under aret lagt motioner om folk-

omrOstning i flyktingfragan. Tyvarr har Ny
Demokrati i stort sett inte i nagon av de
kommuner de ar invalda i vagat motion era
i flyktingfulgan. SD ar det enda partiet som
aldrig (aven nar vi blir invalda i olika
fOrsarnlingar) tvekar att kampa for vc1rt
lands overlevnad.

Nu nar de etablerade partiema sa
tydligt visat att de inte bryr sig om vad du
som kommuninvAnare har att saga om
flyktingmottagandet, sa ar det dags att
yanda dem ryggen. De ar val inte langre
varda ditt fortroende? Vi Sverigedemo-
krater ar till fOrdig - kom med hos oss!



75% tycker som SD
Tina representerar narmare 75% av Hoors
befolkning i flyktingfnigan. EnIigt den under-
sOkning IMU gjorde har i kommunen i ax, ar
denna stora majoritet kritisk till den stora
flyktinginvandringen i Hoor.

Da stiiller man sig fuigan: Var det
verkligen feI att vi Himnade in en motion
innehallande krav pel en folkomrostning om
flyktingmottagandet i Hoor? Nej, men
daremot tycker vi att det ar fel, for att inte
saga hapnadsvackande att 38 av 39 rOstande
kommunfullmaktigelOOamoter totalt saknar
kontakt moo sina vaIjare. Man fuigar sig hur
denna situation har uppstatt. Bernr det pel
piskan fu1n Stockholm, eller saknar man helt
enkelt respekt for vaIjarnas uppfattning?

Folkviljan kan segra, vaIj bort dem
80m inte respekterar valjama! Valj Sverige-
demokratema i nasta val!

Motion till fu/lmiiktige i Hoor.
Angaende avtaJ med invandrarverket
och mottagandet av f1yktingar under
wen 1992-1993.

Enligt gallande avtal med invandrar-
verket har kommunen forbundit sig att
ta emot 25 f1yktingar per sr.
Detta fir en del av den inter-
na tiona Iiseringsprocess och
omvandling till ett mdng-
kulturellt samhalle som pagar i
de fiesta av Sveriges kom-
muner.

Beroende pa ideologisk
tillhtJrighet kan man hiivda ski/da upp-
fattningar om denna utveckling. Vad
Sverigedemokraterna anser fir vid det
hilr laget viiI kiint.

Tma Hallgren-Bengtsson,
var kvinna i fullmiiktige.

farandring. Inte sallan har t ex en stark
koncentration av tidigare f1yktingar och
anhoriga till dessa uppstatt i vissa
bostadsomrdden med pdfaljd att
samhallsbilden kraftigt andrats socialt,
kulturellt och etniskt. Oavsett vad man
som politiker anser om detta sa ilr det

en Fraga som i sina praktiska
konsekvenser markant paver-
kar Iivsmiljon for varje inva-
nare.

Motionen
som kordes

over moo
rOstsiffrorna

38 - 1.
Bes/utet om ifall denna

utveckling ocksa ska fortga i
Hoors kommun under 90-talet

borde dMtJr flyqas ut fran full-
maktigesalen till manniskorna i verklig-
heten.

Det iir dock inte dessa upp-
fattningar som borde falla utslaget far
hur fUllmaktige ska stalla sig till om
fragan borde tas upp till en kommunal
folkomrostning.

Flera av de kommuner som har en
storre och langre erfarenhet av flykting-
mottagande an Hoar har i manga
avseenden kraftigt genomgstt en

Hilrmed yrkar jag att kommun-
fullmaktige skall besluta;

att det genomfors en kommunal
folkomrastning om flyktingmottagandets
vara eller inte vara i Hoor innan aret
1992 ar till anda.

HtJtJrden 10 februari 1992
Tina Hallgren-Bengtsson



Flyktingsituationen i Hoor
I en stor, kostsam undersokning genomford av Hoors kommun har man utrett hur flyktingarna
mar, samt vilka krav oeh onskemal de har. Vad anser da flyktningama om Hoors kommun?
Dtredarna frAgade invandmma pa vilket satt de kunde fa det battre. Bland annat ansag
flyktingama att det finns for fa arabiska familjer. Detta ar doek inte det enda upprorande svaret.
Nagon sade: "Man far inte gora ruigot utan att alIa grannar snokar oeh pratar om en. Liten
kommun, helvetes kommun". Vid.are tyekte ruigon att det viktigaste var att soeialbidragen skulle
kommai tid.

Vad sysslar da flyktingama moo pa sin fritid? Enligt polisen agnar sig en del at att stjala
pass oeh gomma dem bakom en tvattmaskin pa Frostavallens flyktingsluss. Bland annat kunde
man i tidningarna liisa om att professor David Ingvars haft pAhaIsning av inbrottstjuvar, vilka
bland annat hade stulit hans pass. Detta hittades gomt pa slussen, tillsammans med femton
andra. MAnga ar nog oeksa de batiigare runt Frostavallen som oeksa har synpunkter pa flyk-
tingarnas batutflykter. Vara gaster pa slussen havdade doek att de bara hittat batarna drivande.

Aktiviteter i fullm8ktige
I september Himnade vi in en motion, dii.rvi
yrkade att kommunen ska genomrora en
undersOkning om pensionaremas oeh vard-
tagamas situation i Hoors kommun.

Vi har dessutom fiillt yttranden over
energi- oeh byggplanen. Dar pAtalade vi
vikten av att inte bygga for tiitt, men att bygga
manniskovanligt. Vi namnde oeksA att det ar
av vikt att fomminnen oeh adellovskogen
bevaras oskadade.

SD pa target
Den 3111 -92 kom var partiordforande Anders
KIarstrom pa besok. Vi staIlde oss pa torget,
oeh Anders Klarstrom holl ett tal, dar han
betonade att vi inte ar migot hogerparti
eftersom vi till exempel inte vill ha en ensidig
marknadsekonomi. Folk kunde har bilda sig
en egen uppfattning om vArt parti, oeh prata
direkt moo KlarstrOm oeh Tina HalIgren-
Bengtsson.

Sverigedemokratema iSkane
I Skane har Sverigedemokratema etablerade kommunroreningar i Hoor, Malmo, Burlov oeh
Lund, samt ett antal arbetsgrupper runt om i landskapet. Varje lOrdag hiller vi nagon form av
aktivitet migonstans i Skane. Dessutom anordnar vi triiffar, moten, fester oeh utfarder.

Sverigedemokratema bildades 1988 80m en reaktion mot de styrande politiker 80m inte
bryr sig om folkets asikter. Det som behovs ror att vrida utveeklingen ratt i Sverige ar
engagemang fnin vanliga svenska man oeh kvinnor. KiiImer du att du vill komma i kontakt
med oss Sverigedemokrater, oeh kanske gora en aktiv insats inom politiken? Eller vill Du bara
ha ett gratis informationspaket? Skriv eller ring till oss!

Ett urval ur SD-Skanes bestiillningslista:
Partiprogram 30:-
Bildekal "Siste svensken tar flaggan med sig": 30:-
Bildekal"lndianema stoppade inte invandringen ...": 30:-
KIistennarken, 100 st blandade: 75:-
Medlemskap (gaIler t.o.m. dec 1993): 200:-

Bestallning gOrs has SD-SkAne, An wind postgiro 42 38 12 - 7 ror betaIning.
OBS! Tyviirr kan vi endast leverera mot rorskottsbetalning.



S korta isikter
· Nej till Europeiska Unionen!
Vi svenskar bor upprlitthalla vat nationella suverlinitet och stolthet. Svenska soldater ska aldrig
tvingas in i EU:s konflikter. Vi kan aldrig tilhita att nagon tummar pa var neutralitet.
Nar vara danska grannar rostade nej till ED brot EGIEU mot sina egna regler (Rom-fOrdragen)
och dundrade vidare mot en politisk union. Vilket vi anser sager allt om hur demokratin kommer
att fungera inom denna super-union. Vi som sverigOOemokrater tycker det ar harresande att vara
politiker kan salja ut vart nationella oberoende; de nordiska Iandema skulle inte tillsammans
kunna rosta ner Tyskland i EG-parlamentet. Vi sverigedemokrater ar positiva till ett utokat
samarbete med Europa inom konkreta omrAden, men sager alltsA nej till att Sverige ska
understiillas en overstatlig makt dar vi har ringa eller inget mOOinfIytande.

· Skirp straffen fOr grova och upprepade brott!
De som grips for grova oeh upprepade brott, som ran oeh misshandel sHipps fria alldeles fOr
snabbt. Att frige migon 80m skadat en manniska allvarligt efter tva tredjOOelar av strafftiden, ar
inte fOrsvarbart i nagot fall. Ett fangelsestraff ska inte ses bara som ett straffande av brottslingen,
utan aven som ett skydd for allmanheten. Det talas he1a tiden om brottslingen, vi anser det ar
dags att borja se pAbrotten ur allmanhetens perspektiv.

· Hejda spelrulationen i skattemedel!
SD ar kritiska till att allmannyttiga bostadsforetag, genom att reservera bostader at flyktingar
spekulerar i statsbidrag, 80m finansieras av skattebetalarna. Det brukar heta att kommunerna
ekonomiskt tjanar pa flyktingmottagande, nar det 80m faktiskt sker ar att varn skattepengar bara
ar uppe och vander i Stockholm.

· Bittre skola och utbildning!
Dagens skola bor ge elevema en grund att sm pa, vad galler etik oeh moral. Vi anser oeksa att
det ar av stor vikt att levandegora den svenska historien oeh hur dagens samhaIle byggdes upp.
SD anser att betyg i ordning och uppforande bor aterinforas, for att motverka den respektloshet
for larama 80m ar alltfor utbredd i dag.

· En levande landsbygd!
Staderna ar tillriickligt stora som de ar. SD ar emot hoghusmanin 80m rader i hela landet. I
stiillet for urbanisering oeh gettoisering vill Sverigedemokratema satsa pa att gora glesbygden
attraktiv fOr bade manniskor och fOretag.Vi vill att varje Iandsanda har kommunikationer varda
namnet sa att vanligt folk vill oeh har rcidatt Akanagot annat an bil. Gynna landsbygdens gamla
kulturarv moo gastgiverier, vardshus. lanthandlare, hembygdsgardar, poststationer m m.
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