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Tiggare. Dagens
insändarskribent vi[[
att tiggarna ska få ta
del av vätfärden.

Tiggare blir allt vanligare i
städerna. Bedjande ber de
oss att skänka några kro-
nor i deras nästa tomma
plastburk. Många månnis-
kor passerar, nästan alla
med skuld och skam i
blicken.

Detta vansinne måste
upphöra! Dessa människor
måste f;i ta det av vår väl-
fård. De måste ha rätt till
bostad, mat och forsörj-
ning via skattesedeln pre-
cis som alla andra männis-
kor i Sverige!

I FN:s deklaration över
de mänskliga rättigheterna
(som Sverige har skrivit un-
der och dessutom ratificerat
i vår regeringsform) står det
att alla människor har rätt
till social bygghet i form av

mat och bostad. De bör alltså
ha rätt till detta på grund av
deras människovärde.

Vi slår oss gårna oss for
bröstet och hävdar att vi
svenskar har ett socialt sam-
vete i världen. Vi tar gärna
upp hur Sverige har varit le-
dande i kampen mot apar-
theid i Sydafrika och hur Per
Albin Hanssons folkhems-
tanke har sett till att skapa
ett av vårldens mest jämlika
länder i världen. Då säger

jag; upp till bevis! Visa att
Sverige är ett humanitärt
land där allas lika männis-
kovärde är självklart.

Eftersom Sverige har
gått med i EU så innebär
det vissa forpliktelser. Tan-
ken med unionen är att vi
inte längre skavara svensk-
ar, rumäner eller fransmän
utan EU-medborgare och
att alla inom unionen ska
behandlas lika. Ett annat
vanligt argument mot mitt
forslag är att Sverige helt
enkelt inte har råd att be-
kosta ekonomiskt bistånd
till icke svenska medbor-
gare.

Men har vi råd med Rut
och Rot samt jobbskatteav-
drag till redan bemedlade
personer så har vi råd med
att hjälpa tiggarna.

Tiggarna måste ha rätt
till socialbidrag, något an-
nat är inhumant och inte
värdigt ett välfårdsland
som Sverige.
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