Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Folkomröstning om flyktingmottagande i Norrköpings kommun
FN:s deklaration om alla människors lika värde är en central utgångspunkt för oss
Sverigedemokrater. Med vår generösa och välplanerade biståndspolitik anser vi
Sverigedemokrater oss stå för Sveriges mest humana och kostnadseffektiva flyktingpolitik. Vi
ser det som en självklarhet att hjälpa våra medmänniskor i nöd, men att Norrköpings kommun
i dagsläget ska fortsätta ta emot flyktingar ser vi som långt ifrån självklart.
Vi tror på öppen svenskhet, dvs. att vem som helst, oavsett etniskt, kulturellt eller religiöst
ursprung kan bli svensk så länge man anpassar sig till det svenska samhället och tar seden dit
man kommer. Idag har ungefär en av fem kommuninvånare i Norrköping invandrarbakgrund.
Den höga andelen invånare med invandrarbakgrund innebär att det är svårare för invandrare
som kommer till Norrköping att träffa och lära känna svenskar, vilket medför ökad
segregation. Detta innebär således också att det blir svårare för invandrare i kommunen att bli
en del av det svenska samhället, vilket bör vara samtliga politikers mål gällande integrationen
i kommunen.
Den amerikanske forskaren och professorn i statsvetenskap vid Harvard University, Robert
Putnam, har visat att den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och
samhällsengagemanget minskar i ett mångkulturellt samhälle. Samma trend kan vi själva se i
invandrartäta områden, exempelvis Rosengård i Malmö, eller för den delen Hageby här i
Norrköping. Vi anser att Sveriges och även Norrköpings politiker bör lyssna mer till övriga
världens höga ledare som insett att det mångkulturella samhällsexperimentet är ett
misslyckande. Angela Merkel från Tyskland, Nicolas Sarkozy från Frankrike och David
Cameron från Storbritannien är bara några exempel på ledare som insett problematiken med
dagens politik.
Som kommunpolitiker är det viktigt att lyssna på vad väljarna har för åsikter i frågan om
kommunalt flyktingmottagande och det råder inget tvivel om att motståndet mot ytterligare
flyktingmottagande i Norrköping är stort. Det är förstås också förståeligt eftersom detta
åtagande innebär stora förändringar och konsekvenser för kommunens alla invånare.
Genom att bifalla motionen ger inte bara församlingens ledamöter kommuninvånarna en
chans att säga sitt, det sänder även en tydlig signal till riksdagen med budskapet att vi
Norrköpingspolitiker vill se en effektivare flyktingpolitik i hela Sverige.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
Att en kommunal folkomröstning ska genomföras i Norrköpings kommun angående huruvida
kommunen ska fortsätta ta emot flyktingar.
Att kommunens kontrakt med migrationsverket omedelbart avslutas om inte en majoritet av
kommunens röstberättigade beslutar annorlunda i en kommande folkomröstning.
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