
Tryggbeten, omsorgen
oeb Trollbattan
Detta blad ar en kort presentation av Sverigedemokra-
terna i Trollhattan. Har kan ni lasa om nagra av vara
hjartefragor och fa information hur ni kan komma i
kontakt med oss.

Den ekonomiska
snedfordelningen i skolorna
Alla barn har knappast samma behov. Men har
barn ski Ida behov beroende pa om deras foral-
drar bor i invandrartata omraden eller inte?
Innebar det faktum att man bor i en mangkultu-
rell miljo att man skall ekonomiskt och resur-
smassigt prioriteras pa andras bekostnad?

Vi tycker inte det, vi anser
att aven barn som inte bor i
invandrartata omraden behO-
ver resurser. Socialdemokra-
tema i Trollhattan ar av en
annan uppfattning.

Under 2001 utdelade kom-
munen sammanlagt 2 470 000 kronor till
Pettersbergsskolan (10 000 kronor per elev
raknat) i sa kallade "socialstrukturpengar". Jam-
fOr man med till exempel Lyrragelskolan ar dar
samma summa 944 000 kronor (1 157 kronor
per elev raknat), trots att man tillskillnad fran
Pettersbergsskkolan dar man har klass 7 till 9,

har klassema 1
till 9. Ett annat
exempel ar Asa-
kaskolan som
fatt 367 000 kro-
nor (2 005 kro-
nor per elev
raknat). Anda
har man i det
sistnamnda fall-
let en trang och
sliten skola samt
alldeles fOr stora

klasser.
Barn i omraden som kommunen lagprioriterar

har lika stora, i vissa fall kanske sWrre, behov av
en bra skola. Dessa barns foraldrar arbetar bada
ofta heltid och har allt som oftast inte mycket tid
over fOr bamens skolarbete. Att koncentrera

pengama till ett ratal stadsde-
lar anser vi vara farligt.

Vi ar medvetna om att vissa
av Trollhattans stadsdelar
utgor sa kallade "problem-
omraden", men man behover
inte prioritera dessa enbart i

alla lagen pa bekostnad av ovriga stadsdelar.
Genom att gora detta urholkar man de resurser

som behovs fOr att Mlla uppe kvaliteten pa de
sWdatgarder som barn tillhOrande "oprioritera-
de" omrade behOver.

Inser inte socialdemokratema faran i att prio-
ritera "problemomradena" genom att fOrdela en
oproportionerligt stor del av resurserna till
dessa? Genom att gora detta skapar man mycket
snava ekonomiska ramar at ovriga stadsdelar att
ratta sin skolverksamhet efter.

Kommunens kriterier fOr att ge sWd och resur-
ser at elever tycks helt utga ifran om man bor i
ett invandrartatt omrade eller inte. Att socialde-
mokraterna maste pumpa in pengar i dessa
omraden fOr att Mlla sin myt om det "lyckade
mangkulture!la samhallet" levande forstar vi.
Men vi fOrstar inte varfOr detta maste genom att
ta medel av barn i andra omraden.

De har inte mindre behov!

"Segregerade omraden ska
ha de basta skolorna, jlest
larare och mest resurser. "

Mona Sahlin (s) jebruari 2002.
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Vad vill Sverigt
SKOLA

Betygssystemet be-
hover reformeras, vi
viII Higga till betyg i
ordning oeh uppfo-
rande. Att veta hur man
skall uppfora sig ar
bland det viktigaste lar-
domama som en ung
manniska kan ra. Vi tar bestamt avstand fran
Mats Wikings (s) uppfattning att lagsta moj-
liga avgangsbetyg skall vara GODKAND.

Ett sadant betygssystem leder bara till an
varre betygsinflation Betyget skall vara en
vardematare for elevens kunskap oeh inte
fungera som en fonn av narvarobevis.

Elever som stor oeh saboterar undervis-
ningen skall kunna stangas av fran skolan
under begransad tid. Fordelama med detta ar
flera. Foraldrama rar en klar oeh tydlig sig-
nal att deras barn har allvarliga problem.
Ovriga klassen rar mojlighet att under trygg-
ga former ta till sig kunskap.

Larama slipper agera ordningsvakter oeh
kan gora det som de ar utbildade for - att
undervisa. Deras tunga arbetsborda minskar
nagot oeh vi far forhoppningsvis farre
utbranda larare.

Den allmanna ordningen blir overlag
battre da skolan rar ett annat maktmedel an
"aja baja" att satta in mot brakiga elever.
Elever som stangs av forstar forhoppnings-
vis att vissa beteenden inte ar aeeeptabia i ett
eiviliserat samhalle.

Okade resurser anser vi skall ges till barn
med diagnostiserad DAMP eller liknande
handikapp. Ayen dessa maste kunna klara av
ett vuxenliv utan hjalp av vardare.

De klasser som bar en eller flera elever
med DAMP fungerar samre oeh behover mer
resurser an vad som ges idag.

POLISEN

Vi viII att brott skall
utredas inom rimlig tid
oeb att brottslingar
skall fa kannbara straff.
Det har under manga ar ;
uppmarksammats att
polisen inte klarar sina
uppgifter med dagens
resurser.

Trots det tilldelas de inte resurser nog for
att kunna utfOra sitt jobb. Vi behover fler
poliser, fier aklagare oeb fler domstolar sa att
det jobb polisen gor inte bortslosas pa grund
av att fallen inte hinner tas upp av domstolen
innan de preskriberas.

FARTGUPP

Trollhattan har under
de senaste aren bega-
vats med ett stort antal
fartgupp. Vi anser att
manga av dessa ar bra
oeb vettiga oeh fyller
en funktion. Tyvarr
doek inte alia. Manga
forefaller ha byggts helt i onodan med en
myeket besvarlig trafiksituation oeh narmast
ofarbara vagar som foljd.

Vi viII ha en oversyn over de fartgupp
som finns oeh ta bort de som inte fyller
nagon vettig funktion.

Las mer pa wwwosverigedl:



~demokraterna?
PARTISTOO
Trollhattans kommun har under de senaste
c:\rentatt gora en mangd nedskamingar inom
olika omraden. Sparbetingen har duggat tatt.

Dock har den styrande majoriteten har i
Trollhattan beslutat att hoja partistOdet till
sina respektive partier. Det anstandiga hade
varit att gora tvartom, att ge mindre pengar
till partiema for att pa sa vis sprida sparbe-
tingen solidariskl.

Socialdemokratema, exempelvis, tar nu
narmare en miljon kronor per ar i bidrag fran
kommunen, det vill saga skattebetalamas
pengar. Vi Sverigedemokrater foreslar en
sankning av det nuvarande partistodet med
25 procent for att visa att aven de politiska
partiema ar beredda att bara sin del av det
kommunala sparbetingel. Vad tycker du?

VARDEN

Redan innan de sista
arens besparingar var
varden i manga fall inte
acceptabel. Prognosen
for ar 200 I visar att
omsorgen for aldre,
psykiskt sjuka och
funktionshindrade ett
underskott pa 27 miljoner i kommunen.

De flesta enhetema inom aldreomsorgen
tvingas nu spara mer pa nagot som redan har
alldeles for lite pengar - det ar fullstandigt
galet och minst sagt en stor skarn mot vara
aldre, sjuka och funktionshindrade. Inom
langvarden talas det om "en forvaring innan
doden".

Personalen jobbar mycket hart och i de
flesta fall med stort engagemang, de racker
helt enkelt inte till. Bara en san sak som bar
vara varje manniskas ratt, att ta andas frisk

mokraterna.seltrollhattan

luft, hinns inte med.
Ingen har tid att kora ut/ga ut med de

aldre i friska luften. I basta fall om balkong
finns, tar de bli utkorda dit i sina rullstolar.

Tid att mata dem som behover den hjaI-
pen ar ocksa mycket knapp, vilket medfor att
aldre visar upp undemaring.

Varfor inte se till att lampliga arbetslosa
kunde ta anstallning som hjalpredor, samtal-
spartner och sa vidare. De skulle kunna hjal-
pa att kunna hjalpa till med matning och
kunna ga ut i friska luften med de aldre med
mera.

Fotvard, terapi ...aven har brister del.
Knappa resurser ger inte mojlighet i onskad
nodvandig utstrackning till detta. Terapi ar
bevisligen mycket viktig for exempelvis
dementa. Att sedan fotvard ar av stor bety-
delse for de aldre ar ocksa ett kant faktum.

Trollhattan och "flyktingarna"
De styrande politikema
ar fullt medvetna om att
flyktingpolitiken alltid
har varit impopular,
men de kommer inte
andra pa den, och alltsa
erkanna att den varit
felaktig, forran de inte
har nagot annat val.

En rost pa oss ar en rost mot massinvan-
dringen. Glom inte att alla andra partier i
Trollhattan ar for fortsatt massinvandring.
Bara vi tycker som duo

Kommunstyrelsen avslog under hanfulla
kommentarer var motion om en folkomrost-
ning i flyktingfragan.

Skalet till detta ar naturligtvis att de ar
val medvetna om folkopinionen i denna
fraga.



Segregationen och invandringen
Trollhattan ar en segregerad stad. Detta ar enligt
proffstyckama (media och riksdagspartiema)
nagonting hemskt. De vill ordna motesplatser
dar svenskar och invandrare kan traffas for att Ia
bort okunskap och fordomar samt prioritera eko-
nomiskt och socialt svaga, invandrartata, omra-
den. Exempelvis anser Mona Sahlin (s) att
"Svenskama maste ocksa integreras i det inter-
nationella och mangkulturella sam-
hallet". Vara ledande integrations-
foresprakare har i Trollhattan har
vid flera tillflillen havdat att det bor
fOr mimga svenskar i omraden som
Sandhem oeh Stromslund .

Idag finns det aktiviteter pa
Kronogarden dar invandrade och
svenska kvinnor kan sy eller laga
mat tillsammans. De svenskar som
deltager i dessa aktiviteter ar rela-
tivt Ia och ofta politiskt aktiva. Den
vanliga svensken har i regel annat fOr sig an att
ta sig bort till Kronogarden fOr att umgas med
invandrare. Den tid man har efter jobbet och pa
helger lagger man sannolikt hellre pa familjen.
Pa samma vis umgas he lire invandrare med
vanner ur sin egen etniska grupp, dar de kultu-
rella referensramama ar givna. Att manniskor i
dagens jaktade samhalle skall orka umgas med
frammande manniskor bara fOr "den goda
sakens skull" ar en orimlig dram.

Att tro att man genom att ge Trollhattans
invandrartata stadsdelar ett exemplariskt ser-
viceutbud skall Ia svenskar att flytta dit, ar galet.
Svenskar vill, precis som invandrare, bo bland
manniskor av samma ursprung. Detta ar inget

utslag av fordo mar och okunskap utan nagonting
som gar igen bland manniskor varlden over. Den
kommunala servicen i en viss stadsdel ar i dessa
sammanhangsekundart.

Den stora och vansinniga "flyktinginvan-
dring" vi haft har inneburit att stora mangder
manniskor, fran kulturer vitt skilda fran den
svenska, har kommit hit. Nar antalet invandrare

i ett omrade blir fOr stort borjar
langsamt men sakert svenskar flytt-
ta darifran. De lediga lagenhetema
tas over av nyanlanda invandrare.
Pa sa vis aecelereras bostadssegre-
gationen. Sa till vida man inte, som
vissa hOga socialdemokrater har
hotat med tidigare, skall tvangshan-
visa svenskar till invandrartata
omraden eller diskriminera sven-
skar i bostadskoer, finns det inget
som kan bryta denna segregation.

Efter den senaste tidens valdsamma brak pa
Kronogarden har svenskar som bor i stadsdelen
uttryckt sin oro. Med sadana kanslor blir det
svart fOr de etablerade politikema att locka
kommuninvanare till Kronogarden, oavsett hur
manga skattekronor de pumpar in.

Segregationsfenomenet bottnar inte i en
daligt fOrd bostadspolitik utan i ett i det nar-
maste okontrollerat flyktingmottagande. Sa
lange som vi har ett multietniskt samhalle
kommer politikema att Ia aceeptera bostadsse-
gregationen.

Hur vill du ha det?

Sverigedemokrater:f
SD Riksorganisation
Box 200 85, 10460 Stockholm
Tfn: 08-641 20 11,08-64392 60

SD Trollhattan
Box 6011, 461 06 Trollhattan
Tfn: 0520-146 77, 0707-40 88 66

Ring for gratis information 0520-146 77
(ink. bI.a. var lokala valfIlm pa CD-ROM)
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