HELSINGBORG FÖRST!
-___+-VI TAR TRYGGHETEN PÅ ALLVAR

Kommunalrådet har ordet
Sverigedemokraterna i Helsingborg är det parti som länge har drivit frågan om invandringens
baksidor. Nu har den frågan kommit i fokus − och det är tack vare oss. Vi måste sätta stopp för
bidragskulturen och i stället ställa krav på de personer som inte vill bidra till vår gemensamma
välfärd. Det är hög tid att begreppet mångkultur skrotas för att bytas ut mot samhörighet.
Flera andra partier har tvingats överge sitt tidigare verklighetsförnekande. Även om de
inte vill erkänna det, har de börjat lyssna på oss. De kopierar delar av vår politik som
rör invandring, kriminalitet och försvar.
Förvisso ett steg i rätt riktning − men det
räcker inte. Eftersom vi fortfarande är långt
ifrån en ekonomiskt och kulturellt hållbar
invandrings- och flyktingpolitik, måste fler
rösta på Sverigedemokraterna. Endast så
kan utvecklingen vändas. Det är bara med
vår politik som fler flyktingar kan hjälpas i
närområdena och den svenska välfärden
räddas.
En kraftigt minskad flyktinginvandring är en
förutsättning för att komma till rätta med den
grova invandrarrelaterade kriminaliteten.
Otryggheten i Helsingborg har ökat
dramatiskt. Tillsammans måste vi försöka
ändra utvecklingen och det är på tiden att
vi börjar tala om vilka värderingar som ska
råda i vår stad.
Inte minst är det mer än dags att vi slutar
prata om ”utmaningar” i samhället. Vad
det handlar om är problem. För visst är det
problem − och stora sådana! − när unga
människor skjuter på varandra på öppen
gata eller anser att lagen bara gäller för
vissa.

Michael Rosenberg
Kommunalråd (SD)

Sverigedemokraterna – ditt val för ett bättre Helsingborg!
Tryggheten är den viktigaste frågan för oss i Helsingborg nu. Vi kan inte ha ett samhälle som
slits isär av konflikter, överfall och otrygghet. Samhällskontraktet med staten har i princip
upphört när medborgarna inte länge får tillbaka vad vi betalar in till systemet och därför måste
vi politiker lokalt i Helsingborg säkerställa tryggheten när inte polisen längre förmår.
Vi vill i Helsingborg följande:

dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd

Rädda odlingslotterna på mejeritomten, riv upp beslutet om att stänga området.
Rädda centrumhandeln, inför gratis parkering under helgerna.
För ett renare Öresund, bygg ut reningsverket för att förhindra läkemedelsrester och
mikroplast att komma ut i Öresund.
Säg upp avtalet med Region Skåne och återför färdtjänsten till Helsingborg stad igen
Inför Fritt inträde till av staden ägda kulturarrangemang, för stadens veteraner.
Inför ett förbud av tiggeri på offentliga platser inom Helsingborgs stad
Inget försörjningsstöd till personer som vistas illegalt i landet ska utbetalas av
Helsingborgs stad.
Helsingborgs stad ska inte köpa fler bostadsrätter till nyanlända för att bo i
Vi ska inte servera halalkött i någon av stadens verksamheter i Helsingborg
Vi vill förbjuda böneutrop i Helsingborg.
Inga anställda i Helsingborgs stad ska få bära Niqab eller liknande religiös klädsel under
arbetstid.
Vi vill införa ordningsvakter med utökade befogenheter samt utöka området i den
kommunala ordningsstadgan som innefattar vart de får arbeta till att gälla i hela
centralorten.
Vi vill utöka kameraövervakningen i Helsingborg.
Vi vill införa värderingsamtal i skolorna med syfte att skapa gemensamma
värderingsgrunder.

Vi kandiderar till kommunfullmäktige i Helsingborg

