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2012-02-07 - Reservation i fråga nr 20 under kvällens kommunfullmäktigemöte om 
förslaget till överenskommelse om flyktingmottagande 2012. 
 

RESERVATION  
 

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti. I vårt Sverige tar invandrare seden dit de 
kommer och assimileras i det svenska samhället. Vi vill undvika att Kungsbacka blir ett 
mångkulturellt samhälle på det sätt som många förorter till Göteborg har blivit. Kungsbackabor 
som längtar efter utomeuropeiska kulturer kan enkelt flytta till ett mångkulturellt paradis såsom 
Hjällbo. Segregation, socialbidragskultur, rasism mot etniska svenskar, vidriga gruppvåldtäkter, 
bilbränder, islamism, personrån och stenkastning mot polis och räddningstjänst är exempel på 
mångkultur. Vem tackar oss för att vi förvandlar vårt land till världens största socialbyrå?  
 
I Sverigedemokraternas invandringspolitiska program från 2007 definieras mångkultur som: 
 
”Med mångkultur avser Sverigedemokraterna ett samhällssystem där främmande kulturer jämställs 
med, eller värderas högre än, ursprungskulturen och där staten på olika sätt uppmuntrar invandrare 
att behålla, eller förstärka, sina ursprungliga identiteter. Svensk är den som har en helt övervägande 
svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk. Partiet gör dock 
en tydlig åtskillnad på nationstillhörighet och medborgarskap och menar att alla svenska 
medborgare skall ha samma rättigheter och skyldigheter.” 
 
Ur Sverigedemokraternas invandringspolitiska program: 
 
”Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har 
haft något egentligt skyddsbehov. Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten hos vissa 
invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna inom några 
decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla 
aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet. 
 
Massinvandringen har också medfört enorma kostnader. Följden har blivit minskat utrymme för 
välbehövliga välfärdssatsningar och försämrade möjligheter att förbättra stödet till de verkligt 
nödställda människorna i världen. Denna oansvariga politik har skapat svåra sociala, etniska, 
religiösa och kulturella motsättningar, tillika segregation, rotlöshet och kriminalitet. Den 
mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och 
stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.” 
 
Bluffmakare utnyttjar asylrätten i jakten på kravlösa svenska bidrag. Inget flygbolag släpper 
ombord passlösa på interkontinentala flygresor till Sverige. Efter passkontroll på flygplatsen 
döljer över 90 % av de asylsökande sina pass i asylprocessen. När så kallade flyktingar fått 
uppehållstillstånd väljer många att åka till sina hemländer på semester – är det detta som 
skattemedel skall gå till? Ansvarslös massinvandring av utomeuropeiska ”flyktingar” har inte 
fungerat någonstans. Varför skulle det lyckas i Kungsbacka? Med Albert Einsteins ord: 
"Galenskap är att göra samma sak om och om igen, och förvänta sig ett annat resultat". 
 

Med anledning av ovanstående så reserverar sig Sverigedemokraterna mot beslutet om 
flyktingmottagandet till kommunen 2012.  
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