Argumentationsstöd mot tiggeriförbud
Bakgrund
Frågan om att införa lokala tiggeriförbud (genom ändringar i de lokala
ordningsföreskrifterna) har varit aktuell i Skåne under hösten och frågan har lyfts i några
olika kommuner. Miljöpartiet har nationellt tagit tydlig ställning att partiet är mot ett sådant
förbud och MP Vellinge gjorde samma sak när frågan var aktuell i deras fullmäktige.
Med anledning av detta har MP Skånes styrelse beslutat att ta fram ett argumentationsstöd i
frågan om tiggeriförbud som kan vara ett stöd till de lokalavdelningar som önskar det.
Miljöpartiet är mot tiggeriförbud för att:
● Frågan om tiggeriförbud är i grunden en fråga om solidaritet och medmänsklighet. I
Sverige ska vi inte ”sparka på de som redan ligger”
● Ett tiggeriförbud riskerar att skuldbelägga och stigmatisera personer (främst romer)
som är i en mycket svår social och ekonomisk situation för en ren
överlevnadshandling
● MP vill inte använda straffrätt mot människor som ber andra om hjälp:
○ Personer som tvingas tigga för sin överlevnad är offer, inte brottslingar
○ Miljöpartiet är inte för att människor ska behöva tigga i vårt land men det
betyder inte att det ska vara kriminellt att göra så
● Ett tiggeriförbud i Sverige löser inte de verkliga problemen:
○ den extremt utsatta sociala och ekonomiska situation som är i personens
hemland
○ hur vi ska kunna resa människorna ur den fattigdom som leder till tiggeri
● Det går inte att förbjuda fattigdom
● Sverige är en välfärdsstat, vi ska möta hjälpsökande  människor med respekt och
värdighet. Samtidigt har Sverige har en viktig uppgift för att förbättra situationen i
personernas hemländer; dels ekonomiskt men också för att stärka rättigheter och
minska diskrimineringen mot ffa romer. Vi behöver säkra de grundläggande
rättigheterna, öka möjligheten för fler att gå i skola osv. Det är viktiga åtgärder för att
komma till rätta med grundproblemen
Argument till eventuella repliker:
● De tiggeriförbud som har införts i våra grannländer har inte minskat antalet personer
som tigger
● Det är fruktansvärt att människor ska behöva tigga, det är inte värdigt för någon.
Men ett tiggeriförbud skulle vara en obehaglig signal när man säger att det är olagligt
att be om hjälp.
● Det är en paradox att kriminalisera människor som ber om hjälp och att göra det
genom böter till människor som inte har några pengar, dessutom bör inte en redan
hårt ansträngd poliskår behöva lägga tid på att jaga tiggare.
● Att skänka pengar är upp till var och en. Vill man av någon anledning inte skänka
pengar så behöver man ju inte göra det.
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