Invandring
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måsta
hållas på̊ en sådan nivå̊ och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår
nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. I rådande situation behöver
Malmö en invandringspaus.
Invandringen i sig är en fråga vars ansvar till största del kopplas till de nationella politiska
åtagandena. Sverigedemokraterna menar dock att vi som parti ändå kan se till att förändra så mycket vi kan även från kommunalt håll.
De senare åren av stadens historia har präglats av en så pass hög invandring att staden
helt enkelt inte klarat av att växa på ett socialt hållbart sätt. Det utanförskap och den segregation vi ser i Malmö idag är en direkt följd av en ansvarslös invandringspolitik. En osäker befolkningsutveckling påverkar alla kommunens områden. Det senaste årets massiva
invandring har satt sina spår i en stad som sedan länge varit hårt präglad av utanförskap
och segregation.
Sverigedemokraterna i Malmö menar att vi som kommun, inte kan vara ansvariga för regeringens misslyckade invandringspolitik. Därför motsätter sig Sverigedemokraterna alla
förslag som leder till kostnadsökningar som kan härledas till detta misslyckande. Vi kommer aldrig acceptera en situation där det sker kostnadsökningar som vi under så lång tid
varnat för.
Sverigedemokraternas förslag:
• Se över alla befintliga avtal med Migrationsverket och verka för att Malmö ska undantas från att tilldelas fler nyanlända enligt bosättningslagen.
• Motsätta sig alla migrationsrelaterade förslag som innebär en kostnadsökning för
Malmö.
• Egen försörjning från arbete ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB.
• Återkomma med en utredning om invandringens kostnader och konsekvenser för
Malmö stads ekonomi.
• Inrätta ett återvändarcenter i Malmö där personer som är utrikes födda, bortsett från
adopterade, kan få hjälp att starta upp ett nytt liv i sina hemländer.
• Skicka ut information om återvändarcentret till alla vuxna Malmöbor som är utrikes
födda, bortsett från adopterade, som saknar inkomst från arbete de senaste 10 åren.
• Tillskriva regeringen gällande ett avskaffande av EBO-lagen.
• Polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, för bidragsbrott.
• De personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen, ska vara återbetalningsskyldiga till
Malmö stad av motsvarande summa som de tillskansat sig på felaktiga grunder.
• Stoppa utbetalningen av ekonomiskt bistånd till illegala migranter.
• Införa en neutral klädpolicy vars syfte är att minska religiösa, kulturella och politiska
konflikter i mötet mellan Malmös invånare och Malmö stads verksamhet.

• Kommunalt boende för nyanlända ska belasta skattebetalarna så lite som möjligt. Boendena ska vara temporära och enkla.
• Kräva att nyanlända söker bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden efter att etableringstiden upphör.
• Stödja aktörer i civilsamhället som hjälper invandrare i återvandringsprocessen.
• Integrationsplikt för invandrare med fokus på utbildning, samhällsorientering, svensk
kultur och det svenska språket.
• Malmö stad ska samarbeta med Polismyndigheten när polisen ska utvisa/avvisa människor som olovligen befinner sig i Sverige.
• Utveckla riktlinjer för hur berörda förvaltningar ska hantera boenden där ett orimligt
antal personer är folkbokförda.
• Använda husvagnar och andra boenden med låga kostnader istället för hotellnätter
och inköpta bostadsrätter för mottagande av de nyanlända som Malmö stad tvingas ta
emot i enlighet med bosättningslagen.

