
Lag mot önskningar 
(tiggeri)

1. svenskar inte ska vänja sig vid att människor tigger eller sover på gatan; 
2. tiggarnas hemländer ska tvingas ta hand om sina egna fattiga medborgare, och 
3. det ska vara möjligt att ”under julhandeln kunna gå längs stadens gågata i lugn och ro utan att behöva 
störas av någon som tränger sig på i syfte att ta deras tid och pengar eller övrig oönskad uppmärksamhet i 
anspråk.”

Så hur skulle en sådan lag formuleras?
§1 Det är förbjudet att yttra ”kan jag få…”, ”kan du ge mig…” eller liknande omskrivningar för ett önskemål 
riktat mot individ eller juridisk person. Förbudet gäller såväl tal som skrift.

Motivering: Med en sådan regel slipper vi inte bara tiggeri från fattiga utlänningar, utan även tiggande 
svenskar som tappat plånboken, barn som tigger av sina föräldrar, välgörenhetsorganisationer som tigger av 
medborgare, föreningar som tigger av myndigheter, offentliga institutioner som tigger av företag o.s.v. Ett 
sådant förbud bör minska den svenska byråkratin avsevärt, samt sänka samtalsnivån i många familjer.

Politiker påpekar att tiggeriförbud kräver inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten. ”Särskilt för det civila 
samhällets organisationer är det offentliga rummet ett viktigt forum för att sprida sina idéer eller kanske samla 
in pengar eller be om namnunderskrifter till stöd för något”. Det kan också bli omöjligt att utveckla en 
affärsidé eller annat projekt med hjälp av ”gräsrotsfinansiering” (crowd funding).

§2 Det är förbjudet att sitta, ligga eller stå med tom kaffemugg, väska, hatt eller annat klädesplagg, eller 
andra föremål vilka kan av omgivningen tolkas som uppmaning att ge pengar. 

Motivering: Denna regel blir nödvändig därför att många tiggare inte ber om något, utan sitter stilla med en 
tom pappmugg framför sig. Deras verksamhet förbjuds således inte av §1. För icke tiggande medborgare på 
utflykt eller kafé gäller det därmed att alltid ha kaffe i sin kopp och att hålla ordning på kläder och väskor.

§3 a. Det är förbjudet att ägna sig åt sådana verksamheter som drar till sig omgivningens uppmärksamhet 
och göra det så skickligt att omgivningen får idén att stödja verksamheten med ekonomiska bidrag.
      b. Det är likaså förbjudet att oskickligt att ägna sig åt i §3a avsedda verksamheter, då detta enbart är en 
metod att dra uppmärksamheten till sig.

Motivering: För den av tiggeri störda allmänheten blir det inte bättre om alla tiggare spelar på instrument eller 
sjunger ljudligt, för att dölja sitt tiggeri bakom ett kulturellt draperi.

Källor: Polismyndighetens ”Fakta om tiggeri”, Justitieombudsmannens beslut i ett par ärenden där polisen avvisat tiggare med hänvisning 
till kommunala ordningsstadgor, Sven Melanders film om tiggeriförbud på youtube, Nationalencyklopedin och wikipedia. SVTs webbplats 
redovisar alla steg i Vellinges strävan efter tiggerförbud. Foton från Stockholmskällan via nätet.

Samtliga träffar 20 december 2017 på riksdagen.se för ”tiggeri”. Det fanns många motioner för tiggeriförbud från sverigedemokrater och 
moderater, som kommittémotion 2015/16:2304 av Beatrice Ask m.fl. (M, citatet om julhandeln), men också motioner emot från enskilda 
moderater, miljöpartister och liberaler. Se motion 2013/14:Ju317 av Hans Rothenberg (M; citatet om civila samhällets behov), och motion 
2017/18:127 av Said Abdu (L; citatet om crowd funding).

Statsminister Stefan Löfven (S) argumenterar för utredning om lag mot tiggeri 27 december 2017 i Dagens Nyheter sidan 10. Finansminister 
Magdalena Andersson (S) sa i riksdagen att tiggeri inte kan accepteras i den svenska gatubilden. (DN 4 mars 2018).

Lena Adamina Waldau

Tiggeri är att be om något utan att erbjuda något i gengäld (vara eller tjänst). 
Nu lär tiggarna i Sverige vara cirka 4 000, alltså en på 2 500 svenska 
medborgare. Med hänvisning till denna anstormning vill somliga utreda och 
införa nationella eller lokala tiggeriförbud. Danmark och Norge har sådana 
förbud utan att tiggarna blivit färre. Sala och Vellinge kommuner har beslutat 
om lokala tiggeriförbud, men besluten har upphävts av respektive länsstyrelse. 
Vellinges politiker kämpar vidare och begär att Högsta förvaltningsdomstolen 
ska ta ett principbeslut om tiggeriförbud. Tre argument för förbud dominerar:

Alternativ: återinför lösdriverilagen!
Till 1964 var tiggeri förbjudet i Sverige, genom lösdriverilagen. Denna 
lag förbjöd fattiga och arbetslösa att röra sig fritt. Den som inte kunde 
försörja sig sattes på anstalt för att arbeta för usel kost och logi. Ingen 
blev mindre fattig av detta, men bättre bemedlade slapp att se uslingarna. 
Lösdriverilagen tillhör den svenska historien under drygt ett sekel så vi 
har lång erfarenheter av sådan lagstiftning. 

Vilket straff är rimligt?
Utvisning, lika för alla oavsett medborgarskap? Eller arbete på anstalt 
tills man slutar vara fattig?


