
AKTION 3: 
STOPPA TIGGERIFÖRBUDEN!

I december 2018 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Vellinges 
lokala förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) är förenligt med 
ordningslagen och därmed lagligt. Det innebär inte att det nu råder tig-
geriförbud i Sverige, men att det i praktiken är fritt fram för kommuner 
att förbjuda tiggeri, så länge det görs på avgränsade platser.

Nu, ett par månader efter domen, ser vi den utveckling vi befarade. Flera 
kommuner har börjat förbereda liknande lokala tiggeriförbud:
• I Staffanstorp har kommunstyrelsen fattat beslut om tiggeriförbud 

men det har ännu inte godkänts av kommunfullmäktige.
• I Katrineholm har fullmäktige beslutat att en begränsning av tigge-

ri ska införas och gett kommunförvaltningen i uppgift att utforma 
hur beslutet ska tillämpas.

• I Eskilstuna har beslut om tillståndsplikt - vilket får samma effekt 
som ett förbud - tagits av fullmäktige. Beslutet har överklagats och 
inte trätt i kraft.

I många andra kommuner bereds frågan och i flera av dem finns en 
majoritet för ett förbud.

AMNESTYS SYN
Att förbjuda människor i nöd att be om hjälp är en människorättskränk-
ning. Ett tiggeriförbud har ingen annan funktion än att kriminalisera 
fattigdom, så att människor ska slippa möta den i sin vardag. Kraven på 
förbud har också tydligt diskriminerande och antiziganistiska inslag. 

Våra argument, samt frågor och svar om tiggeriförbud, hittar du på: 
www.amnesty.se/människa 

VI SÄGER IFRÅN!
Trots att allt fler kommuner förbereder lokala tiggeriförbud är vi många 
som vill gå en annan väg. “Tiggeri löser inte fattigdom” brukar det heta, 
men det gör sannerligen inte tiggeriförbuden heller. Snarare fördjupar de 
fattigdomen och stigmatiseringen av utsatta EU-medborgare. Tycker du 
som oss, och vill stoppa tiggeriförbuden? Gör såhär:

• Skriv till företrädare för kommunerna Eskilstuna, Katrineholm och 
Staffanstorp och förklara varför du är emot ett förbud. Tydliggör att 
tiggeri inte är en ordningsstörning och att alla svenska kommuner 
har en plikt att respektera mänskliga rättigheter. Kopiera gärna in 
representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige.

• Bor du i en kommun där tiggeriförbud diskuteras eller planeras? 
Kontakta dina lokala företrädare, till exempel kommunstyrelsens ord-
förande och eller lokala partirepresentanter, och framför dina åsikter.

• Uppmana fler att agera! Många delar våra åsikter, men vet inte hur 
de kan protestera mot den pågående kriminaliseringen av fattigdom. 
Prata med vänner, kollegor och bekanta, och erbjud fler möjligheten 
att säga ifrån!

Aktionen pågår 12 februari - 6 mars 2019. 
Kontakta eumedborgare@amnesty.se om ni planerar att 
genomföra aktiviteter efter aktionens slut.

Kampanjen Också människa syftar till att främja utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. 
Huvuddelen av arbetet inom kampanjen sker inom ramen för särskilda aktioner, som denna. 

Tidigare aktioner inom kampanjen hittar du på: aktivism.amnesty.se/eumedborgare 
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