Motion till Skövdemoderaternas årsmöte 2019-02-19

– Motion angående att införande av lokalt tiggeriförbudet tas bort i kommunalpolitiskt
handlingsprogram
Bland det svåraste men också det viktigaste är att försvara individens rätt att leva och verka på det
sätt hen finner mest överensstämmande med vad som är rätt för hen, utan att det i sak eller
handling inkräktar på andras rätt till samma val.
När Moderaterna i Skövde vid årsmötet 2018 röstade igenom att arbeta för ett lokalt tiggeriförbud,
blandades sak och person ihop. Att vara fattig är inte ett val människor gör. Människor söker i
allmänhet trygghet för sig, sin person och sin familj. I vår vardag kan det ofta likställas med
ekonomiska resurser för att förverkliga sitt liv och sina drömmar.
Nya Moderaterna beskriver sig som ett parti som vill värna varje generations chans att forma sina
egna liv. Partiet skriver ”Sverige ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där
varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår.”
Det är en bra beskrivning, om än att man skulle ta bort ”en” framför chans. Fokus i citatet ligger, i
mitt tycker, dock på chans att forma sitt eget liv.
Att de flesta inte skulle vilja att bli tiggare torde vara en sanning, men inte en tillräcklig sanning för
att införa ett förbud för de som vill tigga. Ett parti vars ideologi är individens val och valfrihet bör
inte i sitt partiprogram ha med förbud just mot en valfrihet bara för att man anser att den
valfriheten medför problem eller är felaktig. Inte om den inte stör ordningen eller tryggheten i
samhället. Moderaterna ska inte vara ett parti som i första hand löser människor livsval med
förbud, hur fel vi än kan tycka livsvalen är.
Att framföra att ett tiggeriförbud skulle vara legitimt för att skydda en relativt liten grupp,
legitimerar inte att ett förbud skulle införas. Det är problematiskt att människor utnyttjas, och
särskilt människor i särskilt utsatt position. Det finns dock redan lagar att tillämpa för detta.
I ett fritt samhälle där individens rättigheter prioriteras före statens, är det komplext att lagföra och
bevisa brott. Det föranleder ändock inte att skapa lagar som straffar den som är ansatt och utsatt.
Det rätta vore att än mer skydda de utsatta och svag i från att utnyttjas. Det kan bland annat göras
genom att förstärka statens våldsmonopol. Ett starkt våldsmonopol till försvar för individens frioch rättigheter, är en bättre och lämpligare, om än svårare, väg att gå. Moderaterna ska inte vara
ett parti som hellre förbjuder än tillåter.

• Jag yrkar därför i första hand att Moderaterna i Skövde stryker förslaget om införande av
lokalt tiggeriförbud i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet.
• Jag yrkar därför i andra hand att det i kommunalpolitiskt handlingsprogrammet ändras så
att lokalt tiggeriförbud kan införas där det stör näringsidkare eller på annat sätt inkräktar i
andra individers och organisationers fri- och rättigheter.

Skövde 2019-01-07
Pär Bönnestig
par.bonnestig@moderaterna.info
0709-253991

Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet har tagits fram i bred förankring och med
den utgångspunkten driver Moderaterna i Skövde aktivt frågan om lokalt tiggeriförbud.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet avslå motionen.

