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. Af herrar Laurent, Bratt och Buhre, om ute

sl~t~nde ur Stockholms st~ds stat f.ör år 1912 af 

k/'tt~l.lsvarande anslag under utgif.tstitel B esiktnings

byrdn för prostituerade kV,innor . 

• -
Till Stockholms stausfullmäktige. - . 

• 

Vid åtskilliga tillfällen, då stadsfullmäktige behandlat staten 
nästkommande år, ha röster höjts mot bev~ljande af nödiga 

för upprätthållande af den s. k. reglementeringen inom 
en. Genom dylik anslagsväg.ran' skulle reglementerings
som onekligen . befinner sig på laglighetens yttersta gräns

, hvad Stockholm vidkommer helt enk~t afskaffas. Anslagen 
emellertid alltid beviljåts, utan tvifvel på den grun~, att man 

ansett sannolika skäl tala för reglementeringens nytta 
sanitär synpunkt eller ock velat invänta hvad den s. k. pro

mitten i denna fråga skulle ha att säga. 
R vad man inom åtskilliga insiktsfulla kretsar länge ansett 
af denna kommitte som den 10 dec. förra äret till kungl. , 

':t inkom med sitt betänkande, ytterligare bestyrkts, att näm
intet synes tala därför, att reglementeringssystemet nämnvärdt 

till motverkande af de smittosamma könssjukdomarna 
U nder sådana omständigheter synes Stockholms stads
icke läncrre böra upprätthå.lla detta system genom be

. ande af de 30,000 till 40,000 kr. , som utgöra de di ,'ekta 

för detsamma. 
Ytterlicrare skäl för indragande af ifrågavarande anslacr licrcra 

ti, att t:ltillvaron af detta ystem, något som talrika händelser 
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gifvit vid handen, innebär ett otillbörligt hot mot gatufriden 
oförvitliga kvinnors rätt ~tt oanstastade af myndigheter 
stadens gator o~~ ,offenthga p,Iatser. , Då . systemet härigenom 

att (jr uHlr, kan dets~mma Bå goda 

flir- den 8. /e. reglementeringen. 

antagas mo arbe a i utöfvandet af dess ansvarsful 
värf. Upprätthållande af ordni~g och skick på hufvudstadens ga 
torde lättare kunna ske utan detta system än med detsamma. 

l . - _..... • • • . 

Den ofvannämnda kunghga kommItten föreslår, utom 
menteringens afskaffande, en del åtgärder till bekämpande af 
smittosamma könssjukd.omarna. . För dessa åtgärders 
torde i flertalet fall lagändringar vara af nöden. Deras 

... - \. ' . . . 
förande äro i intet afse ende beroende på reglementermgens vara 
icke va,ra och .pöra sålunda icke uppfattas såsom er 
för r~g?~menteringcn. Denna senare . saknar, såsom ofvan framhälli 
ur sanitär synpunk~, näwnvärd ~etydelse, bör därför med det sn 
afskaffas. Oberoende af frågan om reglementeringens 
e~ler ej tor~e ,. ätgär~er l b?ra. vidta~as, som på t ett ~ationellare 
bIdraga att mskränka spndnmgen af dessa ur samhällets synpun 
särskildt ödesdigra sjukdomar. 

r.' H'" I ' • 
stadsfullmäktIge mätte besluta 

• 

af stadens 
däIlfr ! utesl.f~a de u,tg-iftsposter, som betingas af den s. 
regiementerm~ens upprätthållande samt att ,till 
syssla öfverflytta de funktionärer, som sålunda blifva 
sysselsätbiing och vid hvilka staden må kunna a~ses b 

Stockli~lm den 2 8 m~~s i 911 . 
. , I • t 

Edv. Laurent. 
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Ivan Bratt. 
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B. Buhre. 
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