UTSATTA...

FAKTAMATERIAL

Amnesty undviker i vanliga fall att kalla individer eller
grupper för “utsatta”. Vår utgångspunkt är att det i
alla människor finns kraft och förmåga att påverka sin
tillvaro och vi fokuserar hellre på de strukturer eller
situationer som skapar utsatthet. Uttrycket “utsatta
EU-medborgare” är etablerat i Sverige och därför
använder vi det ändå i den här kampanjen - men inom
citationstecken.

OCKSÅ MÄNNISKA

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 andra hade gjort i deras situation.
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 personer befinner sig inom Sveriges gränser. Vissa
är här i kortare perioder men återkommer gång på gång.
Andra stannar i flera år.
EU-medborgares vistelse i andra medlemsstater regleras av
EU-rätten, men de omfattas också av skyddet för mänskliga
rättigheter enligt de konventioner som Sverige har förbundit
sig att följa. Enligt folkrätten gäller de mänskliga rättigheterna alla som befinner sig inom en stats territorium - de
är med andra ord inte knutna till medborgarskap eller
uppehållsrätt. Sverige har alltså ett ansvar att tillgodose
den här gruppens rättigheter, ett ansvar som svenska
myndigheter ofta struntar i idag.
Amnestys kampanj tar sin utgångspunkt i rapporten
“Sweden: A cold welcome” som bygger på intervjuer med
58 utsatta EU-medborgare - alla från Rumänien - som
lever i Sverige.
VILKA ÄR DE?
Många, men inte alla, “utsatta EU-medborgare” som
befinner sig i Sverige är romer. Den stora majoriteten av

dem vi intervjuade för rapporten identifierar sig som romer,
och många beskrev hur de lämnat Rumänien för att det var
omöjligt för dem att skapa sig ett värdigt liv där. Romer lever sedan århundraden tillbaka under svår diskriminering i
större delen av Europa. 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. 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 tiggare misshandlades till döds i Huskvarna sensommaren 2018 uttryckte statsminister Stefan
Löfven sin avsky för brottet, för att i nästa andetag tala om
vikten att “få slut på tiggeriet”. Som om tiggandet var det
som orsakat dådet - inte den hatkampanj som drivits mot
mannen lokalt och på sociala medier.

RÄTT TILL BOENDE
Majoriteten av de “utsatta EU-medborgarna” 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 med ständig
oro för att bli bortkörda av polisen. I stort sett alla drömmer
om en riktig bostad. Samtidigt uppger flera att grundläggande behov vore nog - värme, vatten, toalett och en dörr
att stänga om sig skulle förbättra situationen avsevärt.
Deras önskningar ligger i linje med Sveriges åtaganden.
Tak över huvudet är en mänsklig rättighet som tillfaller alla
som befinner sig i Sverige. Få svenska kommuner erbjuder
dock långtidshärbärgen. Istället läggs stora resurser på att
avhysa “utsatta EU-medborgare” från illegala bosättningar, sanera utrymmen och handlägga nödbiståndsprövningar
som uppstår på grund av akut hemlöshet. Det är utgifter
som annars skulle kunna läggas på enkla men trygga
och legala boendealternativ. Så länge människor inte har
någonstans att sova kommer de fortsätta söka efter vila i
det offentliga rummet, med högre samhälleliga kostnader
och ökad sjukdomsrisk, sämre anställningsmöjligheter och
stor utsatthet som följd.
En kommun som faktiskt tillhandahåller långtidsboende
är Gotland. Där erbjuds härbärge året runt, tillgängligt i
längre tidsperioder. Vid sidan av ekonomiska fördelar och
att nedskräpning och andra olägenheter kan undvikas leder
legala boenden också till att kontakterna med myndigheter

underlättas. Därigenom kan personer som far illa, inklusive
barn, lättare identifieras. Eftersom vatten och sanitet finns
till hands kan sjukdomsspridning bättre förhindras och
fysisk och psykisk ohälsa inom gruppen fångas upp. Personernas möjligheter att lära sig svenska och att hitta andra
försörjningsmöjligheter än tiggeri eller att panta burkar
ökar om de har en trygg plats att sova på - och de har en
adress att uppge till presumtiva arbetsgivare.
Det är viktigt att erkänna kopplingen mellan tak över
huvudet och andra rättigheter. Amnesty menar inte att alla
som kommer till Sverige per automatik ska ges en fast
bostad. Däremot behöver kommuner säkerställa att ingen
tvingas sova utomhus och att det är lika för alla i landet.
Att det, som idag, råder stor osäkerhet inom kommunerna
vilka åtgärder som ska vidtas är ingen hållbar situation.
Civilsamhälle och kyrkor ska inte hållas ansvariga för att
familjer tvingas sova ute - det är kommuner och svenska
staten som är skyldiga att tillgodose långsiktiga boenden.
AMNESTYS KRAV
• Ingen ska behöva sova utomhus. Det medför försämrade hälso- och livsvillkor, och i värsta fall fara
för människors liv. Kommuner måste kunna erbjuda
härbärge som är tillgängligt i längre tidsperioder.
• De boenden som erbjuds ska förenas med relevant
socialt stöd och samhällsguidning för att möjliggöra
för människor att komma in i samhället, lära sig
svenska och söka jobb.

RÄTT TILL VATTEN OCH SANITET
I Sverige ges tillgång till vatten och sanitet normalt sett
genom bostaden. Men många “utsatta EU-medborgare”
saknar bostad, och således även möjlighet att gå på
toaletten, duscha och tvätta sina kläder.
Grundläggande mänskliga rättigheter innebär bland annat
att vatten ska finnas tillgängligt för alla, jämlikt och utan
diskriminering. I Sverige finns offentliga toaletter på de
allra flesta orter, men ofta kostar de 5 eller 10 kronor. För
flera av de intervjuade i Amnestys rapport innebär det en
tiondel av vad de tjänar på en dag. Många tvingas därför
uträtta sina behov någon annanstans.
Samma omständigheter gäller dricksvatten. Flera finner
ingen annan lösning än att köpa vatten på flaska, vilket

blir en oproportionerligt stor utgift i förhållande till vad
människor som har bostad spenderar på vatten. När vatten
kostar pengar, och toaletter inte finns att tillgå, undviker
många helt enkelt att dricka. Det, tillsammans med långvarig vistelse utomhus, gör att risken för sjukdomar ökar.
Amnestys mål är att alla ska ha tillgång till ett boende som
inkluderar möjligheten att tvätta sig och gå på toaletten.
Men den ambitionen ligger långt ifrån dagens situation,
och på många håll är det en förändring som kommer ta
tid. I avvaktan på en mer långsiktig lösning finns det flera
åtgärder som kan genomföras med små medel, men som
får stora konsekvenser för dem som tvingas bo utomhus.
Tillgång till rinnande vatten och tillfälliga toaletter är två

exempel. Politiker Amnesty pratat med har dock uttryckt
ovilja mot den typen av åtgärder. Att ställa upp bajamajor
och vattenkranar skulle, menar de, riskera att uppmuntra
fler att komma till Sverige. Ett annat argument är att
sådana insatser skulle legitimera och cementera kåkstäder
eller bereda väg för försämrad boendestandard och försätta
fler i fattigdom.
Det är, menar vi, att förbise den faktiska situation som
många “utsatta EU-medborgare” befinner sig i. De reser
inte hit för att få vatten - de lämnar sina hemländer för
att de inte har något annat sätt att försörja sig på. Att fler
skulle resa hit om toaletter fanns tillgängligt är inte speci-

ellt troligt. Tvärtom skulle upprätthållandet av grundläggande mänskliga rättigheter leda till färre sjukvårdsbesök
och underlätta mer långsiktiga försörjningsmetoder.
AMNESTYS KRAV
• Tillgång till vatten är en grundläggande mänsklig
rättighet och måste erkännas som sådan. Alla,
inklusive “utsatta EU-medborgare”, ska ha tillgång
till vatten och sanitära anläggningar.
• Hemlöshet ska inte vara ett hinder för att dricka
vatten, duscha eller gå på toaletten. Amnesty kräver
att ingen, på grund av hemlöshet, ska nekas tillgång
till vatten och sanitära anläggningar.

RÄTT TILL SUBVENTIONERAD VÅRD
Att sova i bilar eller utomhus, och därtill spendera merparten av sin vakna tid sittande utomhus i kyla, regn och rusk,
får i längden stora hälsoeffekter. Många i gruppen “utsatta
EU-medborgare” får problem med urinvägsinfektioner,
eksem och köldskador. Även öroninfektioner är vanliga,
och många har på grund av detta nedsatt hörsel. Av
ekonomiska skäl väljer ytterst få att besöka tandläkare, och
gruppens tandhälsa beskrivs av läkare som “katastrofal”.
Hjärtproblem, högt blodtryck och diabetes är andra vanliga
problem som kan förvärras av svåra levnadsförhållanden.

Den diskriminering de utsätts för i sina hemländer, där de
nekas sjukförsäkring, fullföljs alltså här.

Enligt EU:s regelverk har medborgare som befinner sig
i ett annat EU-land rätt till samma vård som de hade
fått i sitt hemland. Eftersom många i gruppen “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 har intervjuat uppger
att de har sjukförsäkring i Rumänien, och bara en hade
tillgång till ett europeiskt sjukförsäkringskort.

FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa kritiserade
2007 Sverige för att personer som var statslösa eller
saknade uppehållstillstånd inte fick rätt till subventionerad
vård. Nya regler trädde i kraft 2013 med innebörden att
dessa personer har rätt till “vård som inte kan anstå”,
alltså akutvård, mödravård, vård av nyfödda, abort och preventivmedelsrådgivning. Ett viktigt framsteg som Amnesty
välkomnade. Men eftersom EU-medborgare omfattas av
EU:s regelverk blir konsekvensen att de som saknar sjukförsäkring i sina hemländer får ett sämre skydd än personer
som anses papperslösa. De nekas alltså vårdmöjligheter
som alla andra i Sverige har tillgång till.

Amnestys utredning visar att de flesta som söker vård
för allvarliga hälsoproblem får hjälp, men att vården
åtföljs av avgifter som är betydligt högre än vad svenska
medborgare hade fått betala. 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. Det tycks inte som
att landstingen gör 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.

Ytterligare ett problem är att många i den här gruppen
möts av oklara regler och besked när de väl söker vård. I
många landsting är vårdpersonalen dåligt informerad om
vilka regler som gäller. Vårdgivare på Läkare i Världens
klinik i Stockholm uppger att de flesta i gruppen “utsatta
EU-medborgare” får vård för allvarliga sjukdomstillstånd,
medan de ofta blir nekade vård för lindrigare problem ibland med följden att problemen förvärras.

AMNESTYS KRAV
• Amnesty ser det som en självklarhet att “utsatta
EU-medborgare”, i likhet med papperslösa, alltid ska
ha rätt till subventionerad vård som inte kan anstå.
• Amnesty kräver även att tydliga riktlinjer gällande
vårdbehov för “utsatta EU-medborgare” kommuniceras till all vårdpersonal, samt att riktlinjerna görs
tillgängliga för gruppen.

RÄTT ATT INTE TRAKASSERAS AV POLIS
Att tigga är inte olagligt i Sverige, och kräver inte heller något tillstånd. När enskilda kommuner (Vellinge och Eskilstuna) tagit initiativ till kommunala förbud eller tillståndskrav
har dessa underkänts av länsstyrelsen och domstolarna för
att de strider mot ordningslagen. I fem av de sex kommuner
som förekommer i Amnestys rapport respekterar polisen
mestadels lagarna i det här avseendet. Den kommun som
skiljer ut sig är Stockholm, där polisen i vissa distrikt kör
bort personer som tigger med motiveringen att de skulle
utgöra en ordningsstörning. Detta trots att inga uppgifter
finns om att de skulle ha hindrat framkomlighet, blockerat
ingångar eller uppträtt provocerande. Amnesty ser särskilt
allvarligt på att den här typen av kränkande behandling
främst tycks drabba kvinnor i traditionella romska kläder.
De som blir bortkörda körs ofta till platser i utkanten av
Stockholm. Eftersom många av dem inte kan göra sig
förstådda på vare sig svenska eller engelska, och ibland
inte har råd att resa med buss eller tunnelbana, har de fått
stora problem att ta sig tillbaka. Flera av dem anger att det
tagit dem mer än två timmar.

När Amnesty träffade chefen för Södermalmspolisen
bekräftade han polisens agerande och hänvisade
till klagomål från allmänhet eller butiksägare. Han
medger dock att besluten tas från fall till fall, att
instruktionerna till de berörda poliserna är otydliga,
och att de skulle välkomna tydligare riktlinjer.
AMNESTYS KRAV
• Det är helt oacceptabelt att polisen ingriper
mot personer som tigger, utan att de utgör en
reell ordningsstörning. Det ligger inte i linje
med vare sig svensk lag eller internationell
rätt. Det bidrar dessutom till att ytterligare
stigmatisera en redan utsatt grupp. Amnesty
kräver att Rikspolischef Anders Thornberg
tydliggör att svensk polis ska arbeta i enlighet
med svensk lag och skydda, inte trakassera,
grupper i utsatthet.
• Omedelbara och tydliga åtgärder måste vidtas
för att förändra Stockholmspolisens praxis.

SVÅRA FRÅGOR / TYDLIGA SVAR
VARFÖR FOKUSERAR AMNESTY PÅ SVERIGE ISTÄLLET FÖR DE ”UTSATTA EU-MEDBORGARNAS HEMLÄNDER
Vi har vid flera tillfällen uppmärksammat diskrimineringen mot romer i östra och södra Europa - huvudanledningen till den fattigdom som tvingar människor att söka försörjning i andra länder. Vi har bland annat tagit upp frågan om tvångsvräkningar av
romer i Rumänien och Italien, att romska barn nekas rätt till likvärdig utbildning i Slovakien och att romer i Slovenien saknar
tillgång till rent vatten. Vi kommer att fortsätta kräva att diskrimineringen upphör i hela Europa.
Men även om påtryckningarna får effekt kommer det ta lång tid innan vi kan se en tydlig förändring. Situationen för ”utsatta
EU-medborgare” i Sverige är akut. Den behöver lösas nu! Vi ger konkreta och realistiska förslag på åtgärder till svenska
myndigheter och vi vet att det både finns resurser och förmåga att genomföra dem.
UPPMUNTRAS INTE ANDRA ATT KOMMA TILL SVERIGE OM ”UTSATTA EU-MEDBORGARES” SITUATION FÖRBÄTTRAS HÄR?
”Utsatta EU-medborgare” söker sig inte till Sverige för att det är attraktivt, utan för att det är nödvändigt. Ingen av dem Amnesty har talat med övervägde möjligheten att få rum på härbärge eller tillgång till toalett innan de reste hit. De flesta är beredda
att uthärda väldigt mycket om alternativet är att deras barn måste gå hungriga eller i trasiga kläder. Att respektera ”utsatta
EU-medborgares” rätt till bostad, sjukvård, vatten och sanitet kommer att ha liten påverkan på hur många som söker sig hit.
HUR SER AMNESTY PÅ RISKEN ATT ”UTSATTA EU-MEDBORGARE” UTNYTTJAS AV KRIMINELLA NÄTVERK
Polisen bedömer att en mycket liten del av dem som tigger i Sverige är kopplade till kriminell verksamhet. De allra flesta har
tagit ett rationellt beslut att tigga för att kunna försörja sig och sina barn. Exploatiering och människohandel ska alltid leda till
kraftfulla insatser från rättsväsendet för att skydda offren och ställa ansvariga inför rätta. Men det bästa sättet att upptäcka
och beivra kriminell verksamhet är att knyta utsatta människor närmare samhället. De som har tillgång till bostad och samhällsservice är mycket mindre sårbara för kriminell exploatering än dem som står utanför alla sociala skyddsnät.
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