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§ 10 - Svar på motion från Martina Mossberg (M) om ändringar i
loka föreskrifter om förbud mot passiv insamling av pengar
(tiggeri) vid särskilt angivna områden i Haninge kommun.

Kristdemokraterna Haninge anser att tiggerifrågan och de problem som följer med
den är viktig att belysa. Detta främst ur ett människorättsperspektiv, då det handlar
om utsatta människor som uppenbart behöver hjälp.
Tiggeri i den form vi ser idag är inte ett värdigt sätt att försörja sig på. Det låser in
utsatta människor i fattigdom och erbjuder inte en långsiktig lösning på deras
livssituation. Man kan förvisso hävda att ett förbud mot passiv pengainsamling inte
kommer åt grundproblemet, att orättvisor och diskriminering i EU-migranternas
hemländer tvingat in dem i fattigdom som de försöker lösa genom att tigga. Men i
grunden handlar hela frågan om hur vi ser på människors lika värde. Tiggeriet
befäster en över- och underordning bland människor och normaliserar en
ojämlikhet. Det får till följd att människovärdet åsidosätts, och det kan vi som
kristdemokrater aldrig acceptera.
Det organiserade tiggeriet missbrukar dessutom människors välvilja och den
medmänskliga solidariteten, som är ett grund fundament för en fungerande och
önskvärd samhällsgemenskap. Det riskerar att urholka människors solidaritet och
cementerar också föreställningar och fördomar om de etniska grupper det handlar
om, vilket spär på en utveckling som kan få förödande konsekvenser. Detta borde
oroa alla ansvarsfulla politiker.

Vi är också medvetna om de ordningsproblem som följer i spåren av tiggeriet.
Nedskräpning och sanitära olägenheter kring tillfälliga bosättningar tvingar
kommunen att lägga stora resurser på att avlägsna och städa upp efter dessa.
Främst är det dock de berörda människornas öden som bekymrar oss.
Kristdemokraterna Haninge är därför i grunden inte främmande för ett förbud mot
passivt insamlande av pengar. Vad konsekvenserna blir av de förbud på kommunal
nivå som införts runt om i landet bör noga utvärderas. Men främst efterfrågar vi
åtgärder från såväl nationellt håll, som från den Europeiska unionen, för att
långsiktigt få bukt med detta problem.
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