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Det finns minst 4 000 personer i Sverige som brukar betecknas som utsatta EU-medborgare.
Merparten av dem är romer från Rumänien och Bulgarien. De försörjer sig själva och sina
familjer genom att tigga, samla pantburkar och ta ströjobb. De är genomgående mycket fattiga
och lever under förhållanden i Sverige som utgör en kränkning av deras mänskliga rättigheter.
Syftet med kampanjen Också människa är att bidra till att svenska myndigheter lever upp till sina
rättsliga åtaganden gentemot gruppen utsatta EU-medborgare. Men syftet är också att påminna om
vilka de här människorna är - att de är just människor, att de agerar rationellt och mänskligt och att de
gör samma val som många andra hade gjort i deras situation.

ANMÄLAN TILL KAMPANJEN

MATERIAL

Amnestys kampanj Också människa riktar sig både till
Amnestygrupper och andra verksamheter som vill arbeta för
utsatta EU-medborgares rättigheter. För att anmäla er grupp,
fyll i formuläret på: aktivism.amnesty.se/eumedborgare

Kampanjmaterialet består av:
• Fakta- och instruktionsmaterial (detta)
• Affischutställning Också människa (fem affischer, A3)
• Kampanjfolder Också människa (A5)
• Rapport Sweden: A Cold Welcome (engelska, 64 sidor)
• Rapportsammanfattning Ett iskallt mottagande (8 sidor)
• Skrift om tiggeriförbud En missriktad insats (8 sidor)
• Flyer om vård Diskriminering även här...? (A5)

AKTIVISTPORTALEN
På aktivism.amnesty.se/eumedborgare hittar ni information,
materialbeställning, aktuella aktioner och annan information
som riktar sig till de grupper som är anslutna till kampanjen.
Här finns även utförligare instruktioner för enskilda aktiviteter inom ramen för kampanjen.

Utöver de instruktioner ni hittar i det här materalet skickar vi
också med jämna mellanrum uppdateringar och nya aktioner
till alla grupper som deltar i kampanjen.

HJÄLP OCH STÖD
På Amnestys sekretariat är vi flera personer som arbetar med kampanjen. Vi bidrar gärna
om ni behöver hjälp eller stöd:
Mats Engman, projektledare / 073-309 64 02 / mats.engman@amnesty.se
Johanna Westeson, sakkunnig / 072-382 12 29 / johanna.westeson@amnesty.se
Marianne Gyllenpistol, kampanjledare / 070-744 57 93 / marianne.gyllenpistol@amnesty.se

UTSATTA EU-MEDBORGARES MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Alla medborgare inom EU har rätt att resa till, och vistas i,
andra EU-länder under tre månader utan andra krav än en
giltig ID-handling. Många stannar dock under mycket längre
tid än så. De öppna gränserna gör att ingen registreras vid
in- och utresa, och det är alltså omöjligt att veta hur länge
EU-medborgare befinner sig inom Sveriges gränser. Många
stannar i flera år. Vissa är här i kortare perioder men återkommer gång på gång.
Alla människor i Sverige omfattas av skyddet för mänskliga
rättigheter enligt de konventioner som Sverige har förbundit sig att följa. Enligt folkrätten gäller grundläggande
rättigheter alla som befinner sig inom en stats territorium
- de är inte knutna till medborgarskap eller uppehållsrätt.
Sverige har alltså både ett juridiskt och moraliskt ansvar
att tillgodose utsatta EU-medborgares mänskliga rättigheter på grundläggande nivå. Åtgärder som skulle garantera
det skyddet är också fullt genomförbara utan att de skulle
orsaka särskilt stora kostnader för samhället. Det finns helt
enkelt inget som ursäktar att svenska myndigheter drar sig
undan ansvar på det sätt som sker idag.

EN FRÅGA OM DISKRIMINERING OCH RASISM

Många, men inte alla, utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige identifierar sig som romer. Det gör även
majoriteten av de 58 personer som intervjuats i vår rapport
Sweden: A Cold Welcome. Många beskrev hur de lämnat Rumänien för att det var omöjligt för dem att försörja sig där.
Romer har levt under diskriminering i stora delar av Europa
under hundratals år.

I Rumänien är genomsnittslivslängden för romer 16 år
kortare än för den övriga befolkningen. Barnadödligheten är
tre gånger högre. 31% av den romska delen av befolkningen
över 16 års ålder anser sig inte kunna läsa (2% för den övriga befolkningen). 79% av den romska befolkningen saknar
toalett och dusch i sina hem.
Även i Sverige är fördomar mot romer djupt rotade. Uppfattningarna att romer är kriminella och att de vill leva avskilda
från resten av samhället är så inarbetade att många inte
ens ser dem som rasistiska. När vår rapport ”A Cold Welcome” släpptes tog vi emot flera tusen kommentarer via
Facebook och epost - de flesta mycket kritiska. Tillsammans
utgjorde de en slags provkarta över de fördomar och myter
som bidrar till att försvåra tillvaron för romer, både här och i
deras hemländer.
Även bland svenska myndigheter och politiker särbehandlas
romer. År 2013 avslöjades att polisen i Skåne systematiskt
registrerat och kartlagt romska familjer, inklusive små barn.
Politiker som Amnesty talat med har uttryckligen sagt att
den politiska opinionen gör det svårt att ge stöd till utsatta
EU-medborgare. När en rumänsk man som försörjde sig
genom att tigga misshandlades till döds i Huskvarna 2018
uttryckte statsminister Stefan Löfven sin avsky för brottet för
att i nästa andetag tala om vikten att “få slut på tiggeriet”. Som om det var tiggandet som hade orsakat dådet.
Att brottet föregicks av långvariga trakasserier och hat mot
mannen, både lokalt och via sociala medier, nämnde Löfvén
inte med ett ord.

KAMPANJEN OCKSÅ MÄNNISKA SÅ HÄR LÅNGT...
STOCKHOLMSPOLISEN

Kampanjen Också människa startade i november 2018 då
vi släppte rapporten Sweden: A Cold Welcome. Den första
fråga vi uppmärksammade var Stockholmspolisens rutin att
köra bort människor som tigger. Vi fick positivt gensvar från
Stockholmspolisen i samband med ett möte när vi släppte
vår rapport. De har också lämnat ett svar på en JO-anmälan
från en av de personer som kördes bort, där de medger att
åtgärden är oproportionerlig och kränkande.

FÖR BOENDE, MOT TIGGERIFÖRBUD

Under 2019 har kampanjen främst fokuserat på frågorna om
boende och tiggeriförbud. Vi har bland annat skrivit medborgarförslag om härbärgen till kommuner, genomfört en nationell namninsamling mot tiggeriförbud och skrivit till lokala
politiker i samband med omröstningar om tiggeriförbud.

TROVÄRDIGHET OCH ÖKAD SYNLIGHET

Vid sidan av de konkreta målsättningarna har kampanjen
även bidragit till att etablera Amnesty som en trovärdig
Vi upplever att våra synpunkter har blivit hörda och att det
aktör i frågor som rör utsatta EU-medborgare. Vi har stärkt
finns en vilja från polisen att förbättra sitt beteende. Men
kontakten med andra verksamheter och etablerat nya relaförändringsarbetet går långsamt och vi får fortfarande
tioner med personer inom målgruppen. Under det kommande
rapporter om att människor som tigger körs bort i vissa delar året är ambitionen att öka vår närvaro i debatten om utsatta
av Stockholm. Mer arbete återstår innan vi är i hamn.
EU-medborgares rättigheter - såväl nationellt som lokalt.

RÄTT TILL BOENDE
Majoriteten av de utsatta EU-medborgare Amnesty pratat
med saknar bostad. Istället sover de och deras familjemedlemmar i bilar, husvagnar, under broar, i tält eller i provisoriska skjul. Det är särskilt svårt under de kalla höst- och
vintermånaderna, och många lever därtill med ständig oro
för att bli bortkörda av polisen. Självklart skulle de allra
helst vilja leva i en riktig bostad, men även anspråkslösa
boendelösningar skulle göra skillnad. Tillgång till värme,
vatten, toalett och en dörr att stänga om sig skulle förbättra
deras situation avsevärt.

KOSTNADER, SANITÄRA PROBLEM OCH OTRYGGHET

Att ha tillgång till tak över huvudet är en mänsklig rättighet
som tillfaller alla. Få svenska kommuner erbjuder dock långtidshärbärgen. Istället läggs stora resurser på att avhysa
utsatta EU-medborgare från illegala bosättningar, sanera
utrymmen där människor bosatt sig, och handlägga nödbiståndsprövningar. Det är utgifter som istället skulle kunna
läggas på enkla men trygga och legala boendealternativ.
Så länge människor inte har någonstans att bo tvingas de
gå på toaletten, tvätta och laga mat i offentliga miljöer.
Det leder till nedskräpning och sanitära problem. Det bidrar
dessutom till att motviljan mot utsatta EU-medborgare ökar.
Vi har sett många klagomål över att utsatta EU-medborgare
uträttat sina behov i parker eller på lekplatser. Det är färre
som reflekterat över att de faktiskt inte haft något annat val.
Det är inte helt ovanligt att utsatta EU-medborgare övernattar i offentliga eller gemensamma utrymmen, som
tvättstugor, soprum, garage eller offentliga toaletter. Det är
givetvis en obehaglig och otrygg upplevelse, både för den
som använder lokalerna och den som behöver ”bo” där. De
upplevelserna bidrar dessutom till att öka synen på utsatta
EU-medborgare som ett problem för samhället.

SOCIALT STÖD

Ordnade boenden underlättar kontakterna med myndigheter
och andra delar av samhället, och möjliggör undervisning i
svenska. Små administrativa ärenden - som att skaffa ett
bankkonto eller ett samordningsnummer hos Skatteverket
- går att lösa med lite hjälp, men utgör ofta oöverstigliga
problem för personer som inte kan kommunicera på svenska
eller engelska. Ordnade boenden gör även att personer som
far illa, inklusive barn, lättare kan identifieras.
Tillgång till ett tryggt boende är också i praktiken en förutsättning för att kunna hitta försörjningsmöjligheter vid

sidan av att tigga eller att panta burkar. Det är svårt för den
som sovit under en bro att hävda sig på en anställningsintervju. Och det är få arbetsgivare som vill anställa personer
som inte kan uppge en adress.

SKYDD MOT EXPLOATERING

Trygga boendelösningar kombinerade med socialt stöd är det
starkaste skyddet mot utnyttjande, tvång och exploatering.
En långsiktig boendelösning och stöd från samhället kan
bryta beroendeförhållanden till kriminella, bidra till att övergrepp polisanmäls och att kriminella som utnyttjar fattigas
desperation grips, döms och straffas.

EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD

I dess yttersta form är frågan om boenden en fråga om liv
och död. Många utsatta EU-medborgares hälsa är överlag
dålig, och förvärras givetvis av att människor tvingas bo utomhus eller i provisoriska skjul. Med dagens situation är det
snarast en tidsfråga innan någon fryser till döds i Sverige.

LÖSNINGAR

Tillgång till tak över huvudet är en mänsklig rättighet. Alla
kommuner behöver därför säkerställa att ingen tvingas
sova utomhus. Det är även problematiskt att de boenden
som finns idag i så stor utsträckning baseras på ideella
verksamheter. Det är stat och kommuner som har ansvar att
tillgodose människors rättigheter - inte civilsamhälle och
kyrkoförsamlingar.
En kommun som faktiskt tillhandahåller långtidsboende är
Gotland. Där erbjuds härbärge året runt, tillgängligt i längre
tidsperioder. Det har bidragit till en tryggare tillvaro för
människor som saknar ordnade boenden. Flera personer som
tidigare brukade tigga har även fått hjälp att hitta andra
sätt att försörja sig. Det här är ett problem som går att lösa!

AMNESTYS KRAV

• Ingen ska behöva sova utomhus. Kommuner ska erbjuda långtidshärbärgen till personer som saknar möjlighet att tillgå ordnade boenden.
• De boenden som erbjuds ska förenas med socialt stöd
och samhällsguidning för att möjliggöra för människor
att komma in i samhället, lära sig svenska och att
söka jobb.
• Tillgång till vatten och sanitära anläggningar är
grundläggande mänskliga rättigheter och måste
erkännas som sådana. Hemlöshet ska inte vara ett hinder för att dricka vatten, duscha eller gå på toaletten.

TIGGERIFÖRBUD
Amnesty är inte ”för” att människor tigger. Vi har heller inga
problem att förstå att vissa människor upplever personer
som tigger som störande. Detsamma skulle dock även kunna
sägas om personer som pratar i telefon på bussen, åker
skateboard eller säljer telefonabonnemang. Det finns ingen
rättighet att inte bli störd eller provocerad - det är en naturlig del av att leva med andra människor i ett samhälle. Blir
någon alltför påträngande finns dessutom redan befintliga
brottsrubriceringar som kan ligga till grund för ingripande,
exempelvis ofredande eller förargelseväckande beteende.
Skulle någon tigga på ett sätt som utgör en faktisk ordningsstörning finns det alltså redan befintlig lagstiftning för
att hantera detta.

stil med ”ingen ska tjäna sitt uppehälle stående på knä”.
Tyvärr åtföljs kraven på förbud så gott som aldrig av några
TIGGANDE OCH SVENSK LAG
initiativ som skulle kunna hjälpa dem som tigger att hitta
När Också människa inleddes i november 2018 ingick frågan andra sätt att försörja sig.
om tiggeriförbud inte som en del av kampanjen. De försök
som gjorts i enskilda kommuner att förbjuda tiggande med
En tredje del av argumentationen handlar om kopplingen till
hänvisning till ordningslagen hade inte blivit godkända av
påstådd organiserad brottslighet. Det är sant att brottsligvare sig länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, som menade
het kopplad till tiggeri förekommer och att människor som
att kommunerna inte bevisat att tiggande faktiskt utgör en
tigger i vissa fall har utnyttjats, vilket givetvis är mycket allstörning som motiverar reglering. Men Högsta förvaltningsvarligt. Den svenska polisen har dock uttalat att detta gäller
domstolen valde ett annat resonemang än de lägre instanen liten minoritet av dem som tigger. Ett förbud mot att tigserna, med utgångspunkt i det kommunala självstyret.
ga riskerar också att göra människor ännu mer utsatta och
Den menade att kommuner har rätt att själva avgöra vad
sårbara för exploatering. Fler kommer sannolikt söka sig till
som bör vara reglerat enligt ordningsstadgan just där. Det
brottslighet om möjligheten att försörja sig genom att tigga
kan ske utan krav på att kommunen bevisar att en faktisk
försvinner. Amnestys hållning är att bästa sättet att förebygordningsstörning har inträffat. Domslutet tolkades av vissa
ga exploatering är att knyta människor närmare samhället,
som ett ställningstagande att tiggande utgör en ordningsinte att knuffa dem ännu längre ut genom förbud.
störning, vilket inte är korrekt. Men sedan den 17 december
2018 är det alltså tillåtet för kommuner att förbjuda tiggan- TRAKASSERIER OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET
de, så länge förbuden är ”tydligt avgränsade”.
Rapporter från flera håll tyder på att trakasserier mot utsatta EU-medborgare har ökat i de kommuner som förbjudit
Amnesty kritiserade domen hårt för att den saknade rättigtiggande. När makthavare i praktiken pekar ut en utsatt
hetsperspektiv och inte tog hänsyn till att förbudet mot tiggrupp människor som icke önskvärda uppfattas det av
geri ensidigt är riktat mot en redan utsatt grupp i samhället. många som grönt ljus att angripa dessa personer. En av det
fåtal personer som brukade tigga i Vellinge kommun uppgav
DEBATTEN KRING TIGGERIFÖRBUD
i en intervju i Sydsvenska Dagbladet att människor spottat,
Argumentationen kring att förbjuda tiggande har förts från
ropat glåpord och trakasserat henne efter att tiggeriförbuen mängd olika utgångspunkter. Vissa som förespråkar
det trätt - trots att hon inte tiggde utan bara befann sig i
förbud har i princip sagt rakt ut att syftet är att förmå
kommunen. Från Eskilstuna, där man infört tillståndsplikt
utsatta EU-medborgare att lämna kommunen. Oftast följt
av beskedet att deras situation ”är hemländernas ansvar”,
AMNESTYS KRAV
och utan att se några större bekymmer i att hemländerna i
• Amnesty kräver att kommuner inte inför tiggeriförbud.
praktiken inte tar det ansvaret.
Det är en diskriminerande åtgärd som fördjupar fattigdom och bidrar till stigmatisering av en redan utsatt
Andra försöker ge sken av att förbuden införs av omtanke
grupp.
med dem som tigger, eller uttryck för allmänna principer i

för att tigga, kommer rapporter om att privatpersoner agerat
självutnämnda poliser och knuffat bort personer som tiggt även när de haft tillstånd att göra det.
Från Amnestys sida säger vi inte att kraven på tiggeriförbud
nödvändigtvis är baserade på främlingsfientlighet eller
rasism. Men främlingsfientliga krafter utgör en högljudd del
av opinionen, och vi menar att huvudskälet till att politiker
förespråkar tiggeriförbud är att gå den opinionen till mötes.

MISSTÄNKLIGGÖRANDE OCH STIGMATISERING

Det finns ett tydligt mönster i diskussionen om tiggeriförbud
att nedvärdera och misstänkliggöra utsatta EU-medborg-

are för deras livsval. ”De borde vara med sina barn”, ”De
har valt att leva utanför samhället”, ”De vill inte arbeta”...
Det är inte heller ovanligt med påståenden om att utsatta
EU-medborgare simulerar sin fattigdom, eller att det egentliga syftet till att de befinner sig i Sverige är att begå brott.
Från Amnestys sida har vi varit noga med att förhålla oss till
dem vi arbetar för i den här kampanjen som rationella och
mänskliga. De har inte själva valt att vara diskriminerade
och utestängda från utbildning och arbetsmarknad. Vi tycker
inte att svenska politiker och debattörer, som levt under helt
andra förutsättningar, ska sätta sig till doms över de livsval
som fattiga och desperata människor behöver göra.

ARGUMENT FÖR OCH EMOT TIGGERIFÖRBUD
TIGGERIFÖRBUD OCH YTTRANDEFRIHET
För att det ska vara legitimt att göra en handling straffbar
måste den vara oönskad, farlig eller på annat sätt stötande.
Att be om hjälp kan inte klassas på det sättet. Enligt folkrätten ska det dessutom finnas synnerligen starka skäl för att
inskränka yttrandefriheten. Att vissa känner sig illa till mods
inför att se fattiga människor är inte ett sådant, och det
förvandlar inte fattiga människor till brottslingar.
MÅNGA MÄNNISKOR VILL HJÄLPA
Skälet till att människor tar sig till Sverige för att tigga är
att många här vill hjälpa dem. Genom att lägga en tia i
koppen, lämna över en matlåda eller ett par urvuxna skor.
Vi menar att det inte är någon annans angelägenhet än de
inblandades. Det finns heller ingen förpliktelse att ge eller
att hjälpa för den som inte vill. I så fall räcker det att säga
“Nej, tyvärr”.
SAMHÄLLETS RESURSER
Det är bättre att polis och åklagare ägnar sig åt verkliga
brott, istället för att ingripa mot personer som ber om hjälp.
ORGANISERAD BROTTSLIGHET
Människohandel och andra former av utnyttjande är inte
kopplade till tiggeri som metod. Det är de utsatta EU-medborgarnas fatigdom och desperation som gör dem sårbara
för brottslighet. Ett tiggeriförbud kommer därför att öka riskerna för exploatering. Nekar samhället människor möjligheten att försörja sig finns också en betydande risk att de drivs
till kriminella eller farliga metoder för att försörja sig.
DISKRIMINERING
Ingen har krävt förbud att be om hjälp för den som tappat
sin telefon och vill be förbipasserande om att få ringa ett

samtal. Eller att be om en cigarett för den som är röksugen.
Det är bara om du är så fattig att du lever i en permanent
nödsituation som du inte ska få be om hjälp. Olika regler för
olika människor - själva definitionen av diskriminering.
ETT OMFAMNANDE AV RASISM OCH FÖRDOMAR
Många utsatta EU-medborgare uppger att de dagligen
utsätts för trakasserier som glåpord, hot eller våld. Många
webbforum där tiggeriförbud diskuteras är fyllda till bredden
av rasistiska tillmälen. Att vidta åtgärder vars uttryckliga
syfte är att tvinga romer lämna Sverige är att omfamna den
opinionen, och att förstärka hatet mot romer.
“TIGGANDE LÖSER INGA PROBLEM”
Det är korrekt att tiggande inte leder människor ut ur deras
fattigdom - det kan inte jämställas med ett arbete eller en
ordnad försörjning. Däremot visar vår utredning att pengarna har stor betydelse för dem som tigger, och deras familjer.
“DE BORDE SKAFFA SIG ETT JOBB.”
I princip alla utsatta EU-medborgare Amnesty talat med
säger att de skulle vilja jobba, men att de inte kan hitta arbete. Många har inte fått tillgång till grundläggande utbildning i sina hemländer och kan i många fall inte läsa eller
skriva, vilket minimerar chansen att bli anställda. Fördomar
och diskriminering gör dessutom att de i många fall inte får
anställning ens när de är kvalificerade.
“DET FINNS ETT FOLKLIGT STÖD FÖR TIGGERIFÖRBUD.”
Amnesty accepterar aldrig att de mänskliga rättigheterna
kränks för att en majoritet vill det. Det synsättet påminner
mer om mobbning än demokrati. Vi förväntar oss att politiker står upp för principerna om tolerans och alla människors
lika värde - oavsett om det råkar vara populärt eller inte.

RÄTT TILL VÅRD
Att sova i bilar eller utomhus, och spendera sin vakna tid
utomhus i kyla, regn och rusk, ger i längden stora hälsoeffekter. Många utsatta EU-medborgare i Sverige har problem
med urinvägsinfektioner, eksem och köldskador. Öroninfektioner är vanliga, och många har på grund av detta nedsatt
hörsel. Av ekonomiska skäl går ytterst få till tandläkare, och
gruppens tandhälsa beskrivs av läkare som “katastrofal”.
Hjärtproblem, högt blodtryck och diabetes är andra problem
som kan förvärras av svåra levnadsförhållanden.
VEM HAR RÄTT TILL VÅRD I SVERIGE?
Enligt EU:s regler har EU-medborgare som befinner sig i ett
annat medlemsland rätt till samma vård som de hade fått
i sitt hemland. Eftersom de flesta utsatta EU-medborgare
saknar sjukförsäkring i sina hemländer blir konsekvensen
att de inte heller är försäkrade i Sverige. Bara 6 av de 58
personer Amnesty intervjuade i rapporten A Cold Welcome
uppgav att de hade sjukförsäkring i Rumänien, och bara en
hade tillgång till ett europeiskt sjukförsäkringskort.
Sedan 2013 har Sverige en lag som ger så kallade papperslösa rätt till subventionerad vård “som inte kan anstå”,
exempelvis akutvård, mödravård, vård av barn, abort och
preventivmedelsrådgivning. Lagens förarbeten anger att det
inte är uteslutet att EU/EES-medborgare ”i enstaka fall”
kan komma att omfattas av lagen. Vilka är då de enstaka
fallen...? Det har vare sig regeringen, Socialstyrelsen eller
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) klargjort. I de flesta
fall är det därför upp till enskilda läkare eller vårdinrättningar att avgöra vilka som ska få subventionerad vård.
Godtyckligheten är total.
ORIMLIGA KOSTNADER
Amnestys utredning visar att de flesta som söker vård för
allvarliga hälsoproblem får hjälp, men att utsatta EU-med-

borgare sedan får en faktura och förväntas betala hela
kostnaden för vården. En rumänsk man i Umeå fick en
räkning på 18 000 kronor efter en fotoperation. En kvinna i
Stockholm fick en räkning på 6 000 kronor efter att fått akut
gynekologisk vård. Ingen av dem vi talat med har haft möjlighet att betala sina räkningar. De flesta landsting verkar
inte göra några större ansträngningar att få in obetalda räkningar från den här gruppen, men osäkerheten och rädslan
för att dra på sig höga kostnader leder till att många väljer
att inte söka vård som de är i starkt behov av.
RISKER OCH PROBLEM
Vid sidan av rättighetsaspekterna finns även en mängd
praktiska skäl att ge utsatta EU-medborgare rätt till subventionerad vård.
• Initiala åtgärder minskar lidande och orsakar lägre
kostnader än att människors sjukdomstillstånd förvärras för att de inte söker vård.
• Att människor inte söker vård ökar riskerna för smittspridning och epidemier, vilket i förlängningen kan leda
till folkhälsoproblem.
• Att försvåra människors tillgång till vård strider mot
läkaretiken. Även annan vårdpersonal tvingas med dagens otydliga regler ta beslut som försämrar människors
hälsotillstånd, helt i strid med deras yrkesroll.
Att ge utsatta EU-medborgare tillgång till vård med samma
förutsättningar som idag gäller så kallade papperslösa personer, är en åtgärd som kan genomföras till rimliga kostnader. Och det finns inget som hindrar att det görs nu.
Bäst vore en lagändring som klargör att 2013 års lag även
omfattar EU-medborgare som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet, men inget hindrar att regionerna själva
besluta att tolka lagen så redan nu.

AMNESTYS KRAV

• Vi ser det som en självklarhet att utsatta EU-medborgare, i likhet med papperslösa, ska ha rätt till
subventionerad vård som inte kan anstå. Den tolkningen ligger i linje med nuvarande lagar/riktlinjer,
och den svenska regeringen är ytterst ansvarig för
att den tillämpas i alla regioner/landsting.
• Vi kräver att regioner/landsting, sjukhus, vårdcentraler och andra vårdgivare formulerar tydliga riktlinjer
gällande rätten till vård för utsatta EU-medborgare, att
dessa kommuniceras till all vårdpersonal, samt att de
görs tillgängliga för målgruppen.

TOLV SÄTT ATT AGERA FÖR UTSATTA EU-MEDBORAGRES RÄTTIGHETER
Det här materialet fokuserar på fyra målsättningar inom ramen för kampanjen Också människa:
• Att öka kunskap och förståelse för utsatta EU-medborgares situation i Sverige
• Att möjliggöra boendelösningar för utsatta EU-medborgare så att ingen ska tvingas sova utomhus
• Att stoppa införandet av tiggeriförbud
• Att ge utsatta EU-medborgare tillgång till subventionerad vård
Här är förslag på aktiviteter för dig/er som vill engagera sig i kampanjen. Instruktionerna är relativt kort hållna. Ni hittar
utförligare beskrivningar vår aktivistportal: AKTIVISM.AMNESTY.SE/EUMEDBORGARE
Ni får också mer än gärna vända er till kampanjgruppen på Amnestys sekretariat för råd och stöd.

1. GÖR EN LOKAL KARTLÄGGNING

För att veta hur ni bäst kan engagera er för utsatta EU-medborgare i er kommun och er region behöver ni först känna till förutsättningarna. Börja därför med att ta reda på om det finns ett lokalt härbärge (och vilka som i så fall driver det) och vilka
regler som finns kring utsatta EU-medborgares tillgång till vård i regionen. Ni behöver också veta om det finns en opinion för
lokalt tiggeriförbud. Kartläggningen kan också vara ett bra tillfälle att etablera kontakt med andra grupper och aktörer som
engagerar sig för utsatta EU-medborgare. På aktivistportalen finns instruktioner för hur ni kan lägga upp er kartläggning.

2. INFORMERA OM UTSATTA EU-MEDBORGARES SITUATION

Inom ramen för kampanjen har vi tagit fram en kampanjfolder och fem affischer som ni kan använda vid utåtriktade aktiviteter. Vi har även en fotoutställning som går att beställa, samt en presentation för er som vill hålla ett informationspas eller
en föreläsning. Att arrangera seminarier/panelsamtal, genomföra utåtriktade kampanjaktiviteter eller närvara med information vid andra evenemang är andra bra sätt att uppmärksamma kampanjen.

3. SKRIV INSÄNDARE

Att skriva insändare till lokala tidningar är egentligen alltid en bra metod att uppmärksamma frågor inom Amnesty. Men
metoden är kanske extra relevant i den här kampanjen, där kampanjfrågorna har ett tydligt kommunalt eller regionalt fokus.
Lokala makthavare har ett tydligt och konkret ansvar för de här frågorna, och de läser insändarsidorna!
Instruktioner för hur ni skriver insändare eller debattartiklar hittar ni på aktivistportalen. Ni får också gärna kontakta oss i
kampanjgruppen om ni vill ha synpunkter på texter ni har skrivit.

4. SAMTALA MED LOKALA POLITIKER

Det finns många insatser eller åtgärder på kommunal och regional nivå som skulle kunna förbättra utsatta EU-medborgares
situation. Ett bra sätt att möjliggöra diskussion om många olika frågor är att be lokala politiker om ett samtal, enskilt eller i
grupp. Räkna inte med att mötet kommer resultera i några konkreta löften från era politikers sida, se det hellre som tillfälle
att förmedla vår information och vårt engagemang för de utsatta EU-medborgarnas situation. Samt en påminnelse om att
ansvaret för att de mänskliga rättigheterna efterlevs i högsta grad även ligger på kommunal och regional nivå. Det är viktigt att visa att ni som kommunmedborgare och väljare bryr er och håller era folkvalda ansvariga. Passa också på att lämna
över vår rapportsammanfattning Ett iskallt mottagande och vår skrift En missriktad insats.
Ta stöd av våra instruktioner och vår samtalsmall på aktivistportalen, och återkoppla gärna till oss efter era samtal.

5. ARRANGERA EN VISNING AV FILMEN JOSEFIN & FLORIN

I september 2019 var det premiär för filmen Josefin & Florin, en dokumentär av Ellen Fiske och Joanna Karlberg om relationen mellan en svensk kvinna och en rumänsk romsk man som tiggde i Sverige. Från Amnestys sida samarbetar vi med
filmen, bland annat genom att leda samtal i anslutning till visningar. Det finns även möjlighet att arrangera egna visningar.
Vi tror att filmen kan öka förståelsen för utsatta EU-medborgares situation i Sverige och bidra till ett förmänskligande av
gruppen. Mer information och material om filmen hittar ni på aktivistportalen.

6. SKRIV MEDBORGARFÖRSLAG OM HÄRBÄRGEN

Det som tydligast placerar frågan om boenden för utsatta EU-medborgare på den lokala politiska dagordningen är ett konkret medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det tvingar era politiker att sätta sig in i frågan, och kan också leda till att
de kontaktar er för information eller råd. Att ta fram ett väl underbyggt medborgarförslag är inte nödvändigtvis enkelt, men
vi hjälper er gärna och ni hittar tydliga instruktioner på aktivistportalen.

7. SKRIV TILL KOMMUNPOLITIKER OM TIGGERIFÖRBUD

Signbyme är ett enkelt verktyg för att organisera kampanjer via epost. Vi använder det för att nå enskilda politiker i samband med kommunala omröstningar som rör frågan om tiggeriförbud. De politiker ni uppmanas skriva till tillhör alltid
partier vars röster kan förändra utfallet av omröstningen, alltså de vi tror kan vara mest känsliga för påverkan. Vi har inte
möjlighet att uppmärksamma alla kommuner som fattar beslut om tiggeriförbud, utan fokuserar i första hand på dem där
enskilda röster kan fälla avgörandet. Information om pågående aktioner hittar ni på aktivistportalen. Sprid gärna aktionerna
till vänner och bekanta!

8. KONTAKTA REGIONER/LANDSTING

Vårt krav är i grunden enkelt - alla ska ha tillgång till vård. Det är en mänsklig rättighet. De lagar och riktlinjer som finns
idag är otydliga, men det finns inget i dem som hindrar att utsatta EU-medborgare ges tillgång till subventionerad vård. Det
är alltså ett beslut som redan idag kan fattas av varje region/landsting. På aktivistportalen hittar ni instruktioner för hur ni
kan uppvakta ledamöter i region-/landstingsfullmäktige.

9. KONTAKTA SJUKHUS/VÅRDCENTRALER

Vi vet att många inom vården känner frustration över det oklara rättsläget i fråga om utsatta EU-medborgares tillgång till
vård. Vårdpersonal tvingas bedöma en människas juridiska status innan de kan ge henne vård efter behov, vilket strider mot
läkaretiken. Ta reda på hur sjukhus och vårdcentraler löser detta på din ort! Fråga hur de bemöter utsatta EU-medborgare
och hur de förhåller sig till det oklara rättsläget. Vi tror att vår närvaro i den här frågan kan bidra till att vårdinrättningar
får upp ögonen för det här problemet, och att de i vissa fall vidtar konstruktiva åtgärder på egen hand.
Glöm inte att informera oss om era samtal - det hjälper oss att gå vidare i arbetet. Instruktioner finns på aktivistportalen.

10. MYNDIGHETSGRANSKNING

Om ni får kännedom om ingripanden mot personer som tigger, eller avhysningar av informella boplatser, ser vi gärna att ni
kontaktar berörd myndighet och begär ut handlingar. Det är viktigt att ingripanden mot människor som är sårbara följer gällande riktlinjer och att rättssäkerheten upprätthålls. Vi tror också att vi förebygger eventuella övertramp och oegentligheter
om våra myndigheter känner att de har våra ögon på sig. Utförlig information om riktlinjer för myndighetsingripanden, samt
instruktioner för hur ni begär ut handlingar, hittar ni på aktivistportalen.

11. SPRID VÅR KAMPANJSIDA

På vår externa kampanjsida www.amnesty.se/människa finns mängder av information som rör utsatta EU-medborgares
mänskliga rättigheter. Där finns vår rapport och rapportsammanfattning för nedladdning, filmer om några av de personer
som vi intervjuat i vår rapport, vår argumentation om tiggeriförbud, frågor och svar, samt massor av annan information.
Uppmana intresserade personer att besöka sidan.

12. UPPMANA ANDRA ATT DELTA I VÅR KAMPANJ

Kampanjen Också människa riktar sig inte bara till medlemmar/grupper inom Amnesty. Vi välkomnar även andra föreningar
eller grupper att delta i arbetet - på samma villkor som Amnestygrupper. Privatpersoner kan ansluta sig till den genom att
gå med i vårt kampanjnätverk, där vi regelbundet skickar ut information, uppdateringar och aktionsmaterial. Uppmana
personer eller grupper som vill delta i kampanjen att kontakta oss på: eumedborgare@amnesty.se

FRÅGOR OCH SVAR OM KAMPANJEN OCKSÅ MÄNNISKA
Varför fokuserar ni på Sverige istället för de utsatta EU-medborgarnas hemländer?
Varför hjälper ni personer som befinner sig i Sverige illegalt?
Uppmuntras inte fler att komma till Sverige om utsatta EU-medborgare får tillgång till boenden?
Varför skaffar de sig inte ett jobb?
Varför prioriterar ni utsatta EU-medborgare istället för svenska hemlösa eller pensionärer som har det svårt?
Skulle de inte ha det bättre i sina hemländer?
Ni som deltar i den här kampanjen måste vara förberedda på att få kritiska frågor och hantera myter och föreställningar om
utsatta EU-medborgare. På vår kampanjsida www.amnesty.se/människa hittar ni svar, faktauppgifter och fördjupning.

