Motion om att säga upp avtalet med migrationsverket
Sverige har under lång tid haft en mycket stor invandring – vida överlägset våra europeiska
grannar sett i både absoluta och relativa tal. Detta har medfört stora problem, ekonomiska
som sociala. Sverigedemokraterna vill därför agera mot den vettlösa invandringen till
Sverige. Vi har i Karlskrona kommun en hög andel arbetslösa ungdomar och vi är tacksamma
för att ABB går så bra som det gör, för dom sysselsätter många och nyanställer.
Vi går nu mot en ny högkonjunktur och sysselsättningen kommer att öka men det betyder
inte att vi inte måste se framåt. Vi måste dra i invandringsbromsen för att hjälpa de
invandrare och flyktingar som befinner sig i Sverige idag.
Sverige är världskänt för sin liberala flyktingpolitik och det gör att många säljer vad de har i
sina länder och söker lyckan i sverige.
En bråkdel är riktiga flyktingar
Endast en liten del av de som kommer till Sverige är riktiga flyktingar. Enligt vissa
beräkningar är så lite som 5% reellt skyddsbehövande. Resterande 95% faller inte in under
FN:s definition av flyktingar.
Urholkning av asylprocessen
Genom att Sverige tar in invandrare som inte kan betraktas som flyktingar urholkas
asylprocessen. För varje person som ges uppehållstillstånd och som inte är en flykting
försvinner en plats för de som verkligen behöver skydd och därmed är Sveriges
invandringspolitik att betrakta som inhuman. Kommunen måste markera mot denna
ansvarslösa politik!
Hjälp i närområdet
I debatten hör man ofta att invandringen ökar välfärden i samhället och att invandrarna
behövs. Trots detta är det allt fler kommuner som inte vill ta emot invandrare på grund av
de problem och kostnader det medför. Som exempel kan man nämna att UNHCR hade
mindre än 1/100-del av kostnaden för att ta hand om en flykting i ett år på 90-talet. Enligt
färskare siffror lutar det åt ännu större skillnad idag. Hade vi istället fört en human
flyktingpolitik hade vi kunna rädda oerhört många fler liv. Därför vill Sverigedemokraterna
vill se att hjälp till riktiga flyktingar ska ges i deras närområde för att maximera antalet
hjälpa personer.
Bara i afrika lever 40 miljoner människor på flykt utanför sina egna länder, det är en
humanitär katastrof! Löser vi detta genom att upplåta våra hem åt dessa flyktingar?
naturligtvis inte, det är inte hållbart. Dock en vacker tanke.
Vi måste hjälpa flyktingar på plats i sina egna länder eller alternativt grannländer. Där de
befinner sig helt enkelt. Men vi har bara en viss påse pengar att ge till dessa flyktingar för att
många invandrare kommer hit till vårt land och tar delar ur den påsen.
Uträkningar har gjorts som säger att för samma pengar som vi kan hjälpa en person i sverige
kan vi hjälpa 100st i deras egna eller grannländer.

Ett otryggare samhälle
Det har länge varit praxis att invandrarna som kommer till Sverige inte ska assimileras in i
den svenska kulturen. Istället lägger man stora pengar på att de ska behålla sin egen särart,
kultur och värderingar. Robert Putnam, en statsvetare och forskare, skriver att den så
kallade ”mångfalden” minskar invånarnas tro på samhället; politiker har lägre förtroende,
lägre valdeltagande och mindre benägenhet att delta i gemensamma projekt. Putnam
menar också att människor i mångkulturella samhällen har färre nära vänner, upplever
sämre livskvalitet och att man spenderar mer tid framför TV:n. Putman varnar också för att
han kanske underskattat dessa negativa effekter.
Invandringspolitiken är idag ansvarslös, ogenomtänkt, kostsam och ställer inga krav på
anpassning för alla de som söker sig hit. Istället visar det sig att det rör sig om en ekonomisk
invandring – ett utnyttjande av de möjligheter som idag allt för lättvindigt ges bort.

Fullmäktige föreslås besluta:
att vid nästa tillfälle inte förnya avtalet med Migrationsverket för mottagande av
invandrare/flyktingar
att om möjligt avbryta avtalet med Migrationsverket omedelbart
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