Svar på motionen ”Påverkan av statlig utredning”
Företrädare i konstitutionsutskottet från sex riksdagspartier skriver i SvD 20180516 att en
parlamentarisk utredning ska analysera kungahusets åtaganden och de kungliga flaggdagarna.
Republikanska föreningen välkomnar denna utredning, som syftar att åtgärda några av de
problem vi belyst under lång tid. Frågan om vårt statsskick är viktig och förtjänar en levande och
seriös diskussion. Det finns skäl till att ge utredningen ett stort mandat att på flera områden
reformera monarkin.
Motionären summerar möjliga inriktningar som utredningen kan ta och propagerar för att
synvinkeln borde vara huruvida monarkin skall fortsätta att existera överhuvudtaget inom
Sveriges gränser - en förutsättningslös prövning av ett existerande statligt arrangemang, baserat
på en ren nyttokalkyl. Motionären ser risken att utredningen kan lätt komma på tanken att lägga
de rationella övervägandena tillrätta, så att dessa harmonierar med de känslomässiga, styrda av
någon slags folklig separationsångest och vånda inför omvälvningar, som enbart är till för att
övervinnas. Slutsatsen bli att Föreningen bör ”pitcha” för att uppnå ställning av remissinstans till
den kommande utredningen.
Republikanska föreningen har sedan länge arbetat för att begränsa antalet personer inom
kungafamiljen som får ta del av apanaget och vilka som får utföra offentliga uppdrag. Eftersom
det enbart är statschefen som enligt lag har några officiella arbetsuppgifter så anser vi att endast
kung Carl Gustaf Bernadotte ska vara berättigad ersättning för sitt uppdrag. Att den övriga
familjen också åtnjutit statliga bidrag med hänvisningen till att de ibland utför offentliga uppdrag
är någonting hovet själva har hittat på. Det finns inget stöd i lagen för denna ordning och är
därför ett uppenbart missbruk av skattemedel.
VU håller därför med motionären om att det vore önskvärt att Republikanska föreningen i
möjligaste mån bör försöka att påverka såväl utredningens innehåll som utfall.
VU föreslår stämman att bifalla motionens fyra att-satser, dvs
att stämman uttalar att Föreningen bör aspirera på att uppnå ställning av remissinstans i
anslutning till den kommande monarki-utredningen och eventuellt framföra detta mer eller
mindre som ett krav direkt till berörda instanser i god tid när utredningen väl har börjat arbeta
att stämman uttalar att Föreningen i möjligaste mån skall verka för att utredningen genom
ursprungs- eller tilläggsdirektiv blir en bredast möjliga ansats, med omfattande mandat för
förändring
att Föreningen som hypotetisk remissinstans till utredningen betonar att oberoende av
utredningens slutsatser baserat på nuläget, så är de angeläget att det hålls öppet för omprövningar
vid betydande skiften i opinionen
att stämman gör motionen till sin egen samt sänder denna vidare för behandling av
Republikanska Föreningens centrala, bi-årliga kongress den 6 april 2019
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