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Abstract 
The aim of this essay has been to analyze how Swedish parliamentary parties argue in the 

question about legality connected to beggars. Therefore the main question through the work 

has been how the parties argue in the question of begging. To create a picture of 

understanding why the parties argue their way, a theoretical perspective based on ideologies 

has been used. With this type of theory, it has become clear wherefrom the ideas that the 

parties build their argumentation on in the specific question, have developed from. Different 

ideologies have different views on the individual and its relation to the society, a fact that was 

reflected when analyzes of argumentations were done.  

On that way, we are reaching the method I have used. I have analyzed the argumentation of 

the parties to highlight what they lift up as the arguments when they are arguing that begging 

should be banned, or why it should remain legally. The result was that representatives from 

four parties argue that begging should not be banned. They are from Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet and Centerpartiet. These parties have derived from a 

socialistic, ecological and partly liberal ideology and have a position from the left to the 

center on the Swedish political scale. On the other hand, representatives from Liberalerna, 

Moderaterna, Sverigedemokraterna and partly Kristdemokraterna, argued that begging should 

be banned. These parties are more or less based on liberal, conservative and nationalistic ideas 

and are positioned from the center to the right.           
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Introduktion 
Uppsatsen kommer undersöka tiggarnas situation i Sverige med fokus på debatten kring deras 

rätt att tigga, med koppling till åsikter från svenska riksdagspartier. Faktum är att tiggare ökat 

till antalet de senaste åren i Sverige och har därför blivit ett ämne värt att studera (Svenska 

Dagbladet, 2015 - Sverige). Något som möjliggjort för utländska tiggare att ta sig till Sverige, 

är EU:s beslut om att ha öppna gränser mellan medlemsländer i och med den fria rörligheten 

som råder inom unionen (EU-upplysningen, 2016). Detta har gjort att fattiga människor från 

öststater emellanåt sökt sig till norra Europa, exempelvis Sverige, för att tigga (Dagens 

Nyheter, 2013).  

I samband med att problemet ytterligare växt, har även debatten kring huruvida tiggare ska ha 

rätt eller inte att sitta och be om andra människors pengar intensifierats, bland såväl partier 

som personer. Å ena sidan finns de som anser att tiggeri bör fortsätta vara lagligt i Sverige, 

medan det å andra sidan går att identifiera den grupp som är villiga att införa förbud mot 

tiggeriet. Åsikterna är jämnt fördelade, då en nyligen gjord undersökning presenterad av 

Svenska Dagbladet visar att hälften av Sveriges befolkning anser att tiggeri bör förbjudas 

(SVT Text, 4/5, 2016). F.d. statsministern Göran Persson har också visat engagemang i frågan 

och uttryckt en önskan att förbjuda tiggeriet (SVT Text, 11/3, 2016). En dag senare, gick 

nuvarande statsministern Stefan Löfven ut och sade att han öppnar för åtgärder mot 

problemet, dock uttalade han sig inte om lagstiftningen (SVT Text, 12/3, 2016). 

Alexandra Pascalidou har också engagerat sig i frågan och gjort en dokumentär, Vi kallas 

tiggare, som gått i tre delar på SVT där hon studerar EU-migranternas liv. Hon möter tiggarna 

som förnekar koppling till brottslighet och som hänvisar till utanförskap och fattigdom (SVT1 

7/4 2016, Vi kallas tiggare). Pascalidou följer en man som hjälper tiggarna genom att låta dem 

bo på hans tomt i husvagnar och tält. Denna man gör ett intressant uttalande när han tar fasta 

på dilemmat genom att förklara hur man som medmänniska gärna vill hjälpa dessa personer, 

samtidigt som man vill undvika att sätta dem i en permanent position. Pascalidou följer också 

med tiggarna till deras hemländer för att se på situationen där och bevittnar den fattigdom och 

diskriminering som råder (SVT1 14/4 2016, Vi kallas tiggare). Personerna i dokumentären 

uttrycker hur deras dröm är att bo och jobba i Rumänien, men hur detta är omöjligt. När 

Pascalidou möter ministern i Bukarest som har som uppgift att hjälpa de mest utsatta, möts 

hon av förnekelse av att diskriminering förekommer från ministerns sida. Han menar istället 

att det är romerna själva som måste ändra sitt levnadssätt, då de måste inse att man inte kan 

skaffa många barn, hoppa av skolan och tro att man kan förvänta sig en ljus framtid. Han 
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uppmanar romerna till att gå färdigt skolan och utbilda sig, bli kapabla till att jobba, så 

kommer de kunna vara kvar i Rumänien och kunna leva ett värdigt liv där (SVT1 21/4 2016, 

Vi kallas tiggare).   

Något som ökar ämnets relevans är det faktum att problemet är något som når ut på olika 

nivåer i samhället. Det verkar på en nivå när det kommer till länders relationer och samspel, 

samt på en nivå där enskilda individer påverkas. Detta då inte endast de som tigger påverkas, 

utan också de andra som tvingas ta ställning till sitt agerande (Dagens Nyheter, 2015). I och 

med denna spridning av samhällsproblemet, är det intressant att undersöka vad partier i 

Sverige anser behöver göras i frågan om lagstiftningen gällande tiggeri, för att problemet ska 

motverkas på ett effektivt sätt. Någon som anser att Sverige måste göra mer i frågan är FN:s 

kommitté som uppmanar Sverige att inte bortse från romernas rättigheter i landet (SVT Text, 

31/3, 2016).       

En annan faktor som gör ämnet värt att undersöka är att det i dagens Europa finns ett antal 

stater som t.ex. Danmark, Ungern, Rumänien, Storbritannien och Grekland, där tiggeri är 

förbjudet (SVT, 2015-Utrikes). En lagstiftning som skiljer sig åt jämfört med Sveriges då det 

här inte är ett brott att sitta och be om andra människors pengar, så länge detta sker frivilligt 

och utan ofredande (SVT, 2014-Nyheter). Det finns även ett tredje lagstiftningsalternativ som 

exempelvis Norge använder sig av, och det är när vissa enskilda kommuner bestämt att 

förbjuda tiggeriet lokalt (Aftonbladet, 2015-Nyheter).             

Det jag närmare ska göra i denna undersökning är att jämföra åtta olika debattartiklar skrivna 

av representanter från lika många partier och se hur de argumentar för sin ståndpunkt. De fyra 

första partierna som jag kommer börja med har representanter som vill att det ska vara lagligt 

att tigga och utgörs av Vänsterpartiet (V), Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och 

Centerpartiet (C). Representanter från de tre partier som vill förbjuda tiggeriet kommer från 

Liberalerna (L), Moderaterna (M) och Sverigedemokraterna (SD). Representanter som vill se 

lokala förbud verkställas är från Kristdemokraterna (KD). Observera att Liberalerna enligt sin 

hemsida inte ser ett förbud som en lösning, men då ingen debattartikel om detta i nuläget 

skrivits och ställningstagandet i allmänhet är vagt i frågan från partiet, har jag valt att ta med 

deras medlems Torkild Strandbergs debattartikel som uttrycker en tydlig vilja att förbjuda 

tiggeriet (Liberalerna 2016, Tiggeri).         

Anledningen till att alla partier valts ut är för att jag vill göra en objektiv studie av de största 

partierna i Sverige när det kommer till deras ställningstagande i frågan. Deras olika 
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ståndpunkter ska beskrivas och jämföras sinsemellan. Då är det lämpligast att använda sig av 

en argumentationsanalys, vilket jag således valt att göra. Jag ska efter att ha anlyserat deras 

argumentationer ta fasta på deras teser och argument och rekonstruera dessa. 

Frågeställning 
Den centrala frågan i uppsatsen blir därför hur argumenterar Sveriges riksdagspartier i 

frågan om tiggeriet? 

Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka och beskriva hur svenska partier argumenterar för- 

respektive emot lagligheten att tigga. Jag kommer lyfta fram likheter och skillnader i 

argumentationerna, både vad gäller partier som har samma åsikt men också mellan partier 

som har delad uppfattning.  
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Tidigare forskning 
Ulla Beijer skriver i sin bok Tiggeri – ett nygammalt fenomen om tiggarnas situation i 

Stockholm under 1990 – talet. Hon ville med denna studie ta reda på varför tiggarna hamnat 

där de gjort och vilka de är. Det som gjorde ämnet intressant för författaren var det faktum att 

tiggeriet ett tag under andra halvan av 1900 – talet successivt minskade i takt med Sveriges 

välfärdsutveckling, men kom sedan åter att öka i slutet av 90 – talet. Beijer skriver om hur 

tiggeriet ofta väcker känslor som undran och irritation bland befolkningen (Beijer 1999: 11-

12). Hon har observerat de två grupperna som står på var sin sida om tiggeriet som fenomen, 

där den första gruppen accepterar faktumet att folk tigger och pekar på dåliga ekonomiska 

tider som orsak där begränsningar i välfärdssystemet varit nödvändiga. Denna grupp anser att 

man kan beakta tiggeriet som individens sista utväg i livet, och därför ett kreativt sätt att 

försörja sig på. Dessutom argumenterar de för att tiggande människor inte stör någon och att 

det är något vi bör acceptera när vi är med i EU, dvs. vi bör räkna med att det som är ett 

problem i andra EU-länder också kan komma att bli ett problem i Sverige.  

Den andra gruppen i Beijers undersökning accepterar inte tiggeriet och menar att alla 

människor ska ha rätt till mat och bostad. De anser att tiggarna oftast har ett missbruk de 

finansierar och därför blir det värre när de lätt kan tjäna pengar för att kunna fortsätta med sitt 

missbruk. Istället ska hjälp från socialtjänsten finnas att tillgå för att få problemet att upphöra. 

Samtidigt anser denna grupp att det inte alltid är ett ekonomiskt beroende som är orsaken till 

att någon tigger, utan att det ibland blir som en slags trend. De lyfter även fram argumenten 

att tiggarna ibland är hotfulla och aggressiva samt ger en dålig bild av Stockholm. Därför kan 

det vara bra att förbjuda tiggeriet, anser denna grupp (Beijer 1999: 12).  

Vidare i boken går Beijer igenom de orsaker som ligger till grund för tiggeriet som diskuterats 

i dåtidens massmedia. De fem huvudargumenten är dåliga ekonomiska tider, massmedias 

påverkan, EU-anpassning, socialpolitiska förändringar och hemlöshetskampanjer (Beijer 

1999: 13). På frågan vem det är som tigger, blev svaret oftast att det är en hemlös man med 

missbruksproblem (Beijer 1999: 38-39). Beijer har även i sin undersökning intervjuat tio 

tiggare för att få höra deras berättelse om varför de har beslutat sig för att tigga. 

Undersökningens resultat på frågorna vem det är som tigger och varför, utföll som följer. 80 

% av de som tigger är män och lika stor andel av alla tiggare hade missbruksproblem i form 

av alkohol eller droger. 20 % hade psykiska problem och hälften hade ingenstans att bo. De 

flesta var mellan 30 – 50 år (Beijer 1999: 128). Varför de tigger, svarade tiggarna för att de i 
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flesta fall blivit av med bostaden, jobbet eller blivit nekade hjälp från socialtjänsten. För vissa 

var tiggeriet ett komplement till t.ex. pension, socialbidrag eller kriminalitet. De sade också 

att det var relativt lättförtjänta pengar, som ibland gick till att finansiera missbruket och andra 

gånger till matinköp. Vissa av dem ansåg att det var trevligt att tigga då man är ute och möter 

människor, medan andra ansåg det vara svårt att släppa sin stolthet och underkasta sig andra 

människor.  

Socialsekreterarna vid socialvårdsbyrån för hemlösa blev också intervjuade, och deras version 

var att de flesta tiggarna är missbrukare och att de tigger för att kunna fortsätta med sitt 

missbruk. De anser att tiggeri är relativt lönsamt och att allmänheten genom 

hemlöshetskampanjer mer tycker synd om tiggarna och därefter blir generösare med gåvor. 

Samtidigt tror de att tiggeriet ibland blir ett mode som andra tar efter. Den största gruppen 

enligt socialsekreterarna utgörs av missbrukare som tigger för att kunna försörja sig samtidigt 

som man håller sig undan socialtjänsten eller psykiatrin (Beijer 1999: 130). 

En nyare forskning om tiggare, mer kopplad till EU-migranterna, har gjorts av författaren 

Stefan Gurt som följt föreningen HEM (Föreningen för hemlösa EU-migranter) och deras 

arbete med att hjälpa de utsatta. Gurts bok Ni inger dessa människor hopp fokuserar på de 

nyanlända EU-migranterna och några som hjälper dem. Det han genom sin studie vill ta reda 

på är hur vi ser på dem som tigger, vilka de är, bakomliggande faktorer och slutligen vilka det 

är som hjälper dem.  

Han sammanfattar att problemet grundar sig i utanförskap, fattigdom och desperation. I sin 

undersökning följer han föreningen som hjälper EU-migranterna och som stöttar dem på olika 

sätt, t.ex. genom att lära dem det svenska språket, informera om deras rättigheter enligt EU-

lagen osv. (Gurt 2015: 24-26). Han belyser de hot som en av HEM:s frontfigurer får uppleva 

från högerextrema för att hon hjälper tiggarna och visar därigenom att i detta fall är 

uppdelningen tydlig mellan de som vill hjälpa tiggarna och de som vill försvåra situationen 

för dem (Gurt 2015: 28). Han följer bl.a. med på den resa som EU-migranterna gör när de 

lämnar sina hem i Rumänien för att bege sig till Sverige för att tigga, och sedan efter tre 

månader vänder de åter hem i hopp om att försörja sin familj. Han lägger märke till att dessa 

romer, som det allt som oftast handlar om, varken har en framtid i Rumänien eller Sverige och 

att deras sista utväg är att tigga i Sverige då det är förbjudet i Rumänien (Gurt 2015: 171). 

Sammanfattningsvis kan man säga att författaren kommer fram till att det ligger i vår goda 

natur att hjälpa andra då detta är något gott och rättfärdigt. Denna känsla av rätt agerande 
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utifrån ett rent samvete är något mycket djupare rotat än olika svenska partier, något som 

kristendomen berättar för oss är rätt inte bara för de utsattas skull, utan också för att det gör 

gott för vår egen själ och vårt samvete (Gurt 2015: 66,67, 282-285).  

Utöver dessa böcker har SVT gjort en dokumentär om de tiggande EU-migranterna som heter 

I jakt på ett bättre liv. Reportrarna Caroline Kernen och Tova Kurkiala Medbo följer tre 

kvinnor i två år för att studera deras liv. Precis som i föregående fall handlar det om romer 

från Rumänien som ungefär tio gånger per år reser från Rumänien till Sverige. Återigen 

framställs det hur denna folkgrupp inte får något jobb eller försörjningsstöd i Rumänien och 

inte har annat att välja på än att åka utomlands och tigga. I dokumentären får man se hur de 

gång på gång blir avhysta från sina läger och tvingas att flytta omkring i Stockholm. De får 

ofta hjälp från aktivister, som hjälper dem att flytta och visar sitt missnöje genom att 

demonstrera vid avhysningar (SVT2 31/3 2016, I Jakt på ett bättre liv). Denna dokumentär 

liknar därför föregående bok, som belyser vem det är som tigger och varför, samt vilka det är 

som hjälper dem. 
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Metod och material 

Argumentationsanalysen 
För att få svar på mina frågor har jag valt att gå tillväga så att jag använder mig av en 

deskriptiv analys. Planen är att göra detta genom att studera argument kopplade till de olika 

synsätten, i form av partirepresentanter som är för förbud och de som är emot, för att kunna 

beskriva de olika åsikternas grund och kärna. Jag kommer belysa de argument de båda 

perspektiven lyfter fram och därigenom klargöra varför de tycker som de gör. Med andra ord 

ska jag belysa de grunder som gör att någon anser att en tiggare borde få respektive inte få 

sitta och tigga efter andra svenska medborgares pengar och gåvor. Själva tillvägagångssättet 

kommer te sig via en argumentationsanalys av formen Pro et contra, presenterad i boken 

Textens mening och makt författad av Göran Bergström och Kristina Boréus (Bergström & 

Boréus 2012: 94-106).  

Utöver denna bok kommer även en antologi skriven av Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom och 

Anders Ullholm att användas. I deras Argumentationsanalys – Färdigheter för kritiskt 

tänkande finns användbara tips på hur man kritiskt och effektivt kan tänkta i sitt arbete med 

att analysera argumentationer (Björnsson, Kihlbom och Ullholm 2009: 134-135). 

Artiklarna 
När det kommer till artiklarna jag ska analysera kommer debattartiklar från internet vara 

källan att tillgå. Jag kommer inleda med att analysera de fyra debattartiklar som uttrycker en 

önskan för att det ska vara lagligt att tigga, innan jag går vidare till de tre som vill införa ett 

förbud och slutligen till det parti som förespråkar lokala förbud.  

Det handlar i första fall om Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj-

Larsen som skrivit Tiggeri ska mötas med mer gemensam välfärd (Aftonbladet-Debatt, Höj-

Larsen 2015). Därefter kommer Socialdemokraternas Åsa Regnérs, Sveriges barn- och 

äldreminister samt jämställdhetsminister, debattartikel att beskrivas som heter Vi vill minska 

både utsatthet och tiggeri (Aftonbladet-Debatt, Regnér 2015). Vidare är Stefan Nilsson och 

Åsa Jernberg, Miljöpartiets gruppledare i Stockholm stad nästa personer som uttrycker en 

önskan för att tiggeriet även i fortsättningen ska förbli lagligt, vilket de framför i sitt inlägg 

Att förbjuda tiggeri löser inga problem (Dagens Nyheter-Debatt, Nilsson och Jernberg 2013). 

Slutligen ansluter sig även Centerpartiets Stina Bengtsson, dåvarande ledamot i Stockholm 

stads socialnämnd, till detta synfält när hon i sin debattartikel Alla måste få garanti om tak 
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över huvudet poängterar att det inte är en bra idé att förbjuda människor från att be om hjälp 

(Svenska Dagbladet-Debatt, Bengtsson 2013).  

Vad gäller partirepresentanter som vill förbjuda tiggeriet, börjar jag med att fokusera på 

Liberalernas Torkild Strandberg som är kommunstyrelsens ordförande i Landskrona som 

argumenterar för ett införande av förbud enligt en dansk modell i sin debattartikel Överväg ett 

tiggeriförbud, efter till exempel dansk modell, eftersom tiggeriet riskerar att permanenta 

fattigdom och utanförskap (Sydsvenskan-Aktuella ämnen, Strandberg 2015). Ett annat parti 

som är tydligare i frågan om ett tiggeriförbud är Moderaterna och detta syns genom 

riksdagsledamotens Cecilia Magnussons Förbjud gatutiggeriet för att minska risken för 

fattigdom (Dagens Nyheter-Debatt, Magnusson 2014). Tydligast i sitt ställningstagande är 

Sverigedemokraterna som vill se ett nationellt förbud mot tiggeriet, vilket Kent Ekeroth 

framfört i debattartikeln Förbjud tiggeri i hela landet (Svenska Dagbladet-Debatt, Ekeroth 

2011). Även om källan är äldre än i de andra fallen, är den fortfarande aktuell och i linje med 

SD:s politik.  

Mellan dessa synfält, har ett riksdagsparti tagit en mellanposition och det är 

Kristdemokraterna. De är inte överens om de vill se ett samhälle som fullkomligt tillåter 

tiggeri, eller om ett totalt förbud är ett bättre alternativ. Därför har de valt att gradera sig så att 

de förespråkar ett alternativ som liknar Norges, dvs. med möjligheter för kommuner att lokalt 

bestämma om tiggerifrågan. Partiledaren Ebba Busch Thor och riksdagsledamoten Annika 

Eclund har skrivit om detta i Busch Thor (KD): Tiggeri bidrar till fattigdom (Svenska 

Dagbladet-Debatt, Busch Thor och Eclund 2015). Detta tredje lagstiftningsalternativ kommer 

att tas upp efter de två föregående.  

Disposition 
Närmast följer en genomgång av mitt teoretiska perspektiv som är grundat på de ideologier 

som Sveriges åtta riksdagspartier är kopplade till. Det är de tre stora ideologierna liberalism, 

socialism och konservartism, och sedan även nationalism och ekologism det handlar om. 

Därefter när teorin är färdigpresenterad, följer en analys där argumentationerna från de olika 

positionerna jämförs för att ta fasta på de likheter och skillnader som framkommit, både inom 

samma perspektiv men även mellan dem.  Observera att jag kommer behandla de olika 

debattartiklarna att jag sorterar in dem i tre perspektiv: ett emot- och ett för tiggeriförbudet 

samt KD som vill se lokala förbud, även om jag sedan kommer analysera dem separat.   
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Avslutningsvis kommer uppsatsens centrala frågeställning besvaras när slutsatserna dras i 

arbetets sista del. Där kommer jag då efter genomförd analys kunna ta fasta på de funderingar 

jag i början hade när jag befann mig vid undersökningens början. Med andra ord kommer det 

där framgå hur partierna i Sverige argumenterar för eller emot en tiggares rätt att just tigga, 

samt på vilket sätt argumentationen ter sig.  
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Teori 

Bakgrund 

Innan jag börjar med att presentera de fem ideologierna som kommer utgöra uppsatens teori 

ska jag kort förklara varför detta är relevant samt hur det hänger samman med partierna. 

Anledningen till att ideologier som är sammanlänkade med Sveriges riksdagspartier kommer 

presenteras är för att det kommer ge en överblick över varför partierna tycker som de gör i 

frågan om tiggande EU-migranter i Sverige. Det kommer visa var partiernas ståndpunkter 

grundar sig och på vilken ideologisk bas dessa stödjer sig mot.  

Till en början var Vänsterpartiet ett kommunistiskt parti men har sedan allt mer rört sig mot 

en socialistisk samhällsåskådning (Ersson 2005: 51-52, 57, 76). Närbesläktat med detta parti 

är Socialdemokraterna, som även dem grundar sin ideologi på en socialistisk gren som 

baseras på demokrati (Lindström 2005: 79, 82, 86, 91, 100). Därför är deras ideologi 

sammantaget demokratisk socialism. Vidare är Miljöpartiet ett parti som vill åstadkomma en 

tillvaro i samhället som är hållbar och skonsam mot alla parter, människor som natur. Deras 

ideologi är ekologism och de har sitt ursprung i den gröna ideologin (Wörlund 2005: 241-

244). Ett annat parti som också baseras på den gröna ideologin är Centerpartiet, som även är 

socialliberalt med härstamning från en landsbygdsinriktning (Christensen 2005: 159-161, 

188-189). Liberalerna är nästa parti som också har en socialliberal ideologi med koncentration 

på jämlikhet och frihet (Malmström 2005: 147-151).  

Efter de två första stora ideologiernas utbredning med diverse inriktningar, är det tre partier 

som härstammar från den konservativa grenen. Kristdemokraterna har sin rot i 

socialkonservatismen och förespråkar kristdemokratin samt sätter sin tro till religionens 

politiska betydelse (Richard och Demker 2005: 216-217). Moderaterna är liberalkonservativa 

med ett förflutet i konservatism där ideologiska förändringar har skett då en mer 

individualistisk frihet ersatt den kollektiva (Widfeldt 2005: 103, 106, 110, 111 ). Slutligen är 

Sverigedemokraterna ett nationalistiskt och socialkonservativt parti och ett parti som ökat i 

popularitet de senaste åren (Nationalencyklopedin, Sverigedemokraterna, 2016). 

Denna framställning visar att det numera i Sveriges riksdag inte finns ett renodlat parti som 

grundar sig på en ideologi enskilt. Istället förekommer det kombinationer av flera 

samhällsåskådningar. Alla partierna jag ska analysera grundar sig någonstans i de fem 

ideologierna som gemensamt täcker partiernas åsiktsbildning. Jag kommer börja med att 
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presentera socialismen, liberalismen och konservatismen, innan jag går över till att beskriva 

de grundpelare som ekologismen och nationalismen vilar på.  

Dessa fem ideologier har därmed valts ut för att de illustrerar hur Sveriges riksdagspartier ser 

på samhället och dess utveckling, samt vad den enskilda individen spelar för roll i den helhet 

samhället utgör. Detta i sin tur är på så sätt kopplat till problemet med tiggande EU-migranter 

i Sverige och därtill vad som behöver göras i ett sådant här fall för att lösa problemet, vilket 

jag kommer redogöra för i analysen.         

Socialism 

Socialismen har fått sitt namn från det latinska språket där ordet socialis betyder sällskaplig 

(Ljunggren 2008:18). Det började användas i början av 1800-talet när en rörelse uppstod som 

ville att klassamhället skulle avskaffas. Den nya samhällsordningen skulle istället bygga på 

gemenskap och solidaritet mellan människor. Socialismen motsätter sig det kapitalistiska 

samhället. De vill istället se att folket är den grupp som har makt över näringsliv och 

utvecklingen av samhället för att alla samhällsgrupper ska få chans att utvecklas och 

därigenom eliminera klasskillnader (Ljunggren 2008:19).  

En som ofta förknippas med socialismen är Karl Marx. Han la grunden för den marxistiska 

socialismen. Han baserade sin lära på systematik och såg kapitalismen som något ont. Efter 

denna period (början av 1900-talet) delade socialismen upp sig i två delar. Den ena delen 

utgjordes av socialdemokratisk socialism och den andra av kommunistisk socialism. Båda 

dessa säger sig härstamma från Marx ursprungliga teorier, men med vissa förändringar 

jämfört med tidigare. Nämligen, det fanns de som ansåg att något i Marx’ läror inte var helt 

rätt och att detta borde åtgärdas med reformer och inte genom revolution. Det är något som är 

i linje med en socialdemokratisk politik (Ljunggren 2008:22). De som anser att förändring ska 

ske med revolution och inte via reformer, kallas kommunister och hänvisar gärna till Ryska 

revolutionen som ett önskvärt tillvägagångssätt. Efter dessa båda inriktningarna har dock en 

socialism även innehållande inslag av radikalism, ekologisk, anarkism och feminism 

etablerats (Ljunggren 2008 22-23). Denna typ av socialism önskar ett samhälle där alla 

individer ska få chansen att uppfylla sina drömmar. Därför får samhällsordningen inte 

motverka människornas potentialer. När samhällsordningen istället producerar goda 

omständigheter och rättvisa förhållanden, kan människan åstadkomma gott både för sig själv 

men också för samhället. På så sätt skapas en god cirkel istället för en ond när alla får chansen 
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att leva så gott de kan, vilket berikar samhället och något som sedan frigör ännu mer resurser 

att investera i människorna (Ljunggren 2008: 24-25).  

Något som är en viktig del av socialismens tankegångar är arbetet som i sin tur är 

sammanlänkat med klasser (Ljunggren 2008: 28). En människas position i produktionen är det 

som bestämmer vilken samhällsklass hon tillhör. Mellan den styrande klassen och 

arbetarklassen råder det konflikter, med andra ord är det spänningar mellan dem som äger 

produktionsmedlen och innehar kapitalet, och de som säljer sin arbetskraft. I det här fallet tar 

socialismen ställning för den underlägsne arbetarklassen för att denna grupp ska få en bättre 

och rättvisare tillvaro. Detta kan ske genom att den arbetande klassen blir medveten om sin 

ställning, och tillsammans som grupp kräver nya förändringar. Detta tillvägagångssätt kan 

också illustrera socialisternas syn på ordning, nämligen människas egen strävan efter att 

bevara sitt liv (Ljunggren 2008: 31).  

Människan är i grund och botten en del av naturen och utkämpar här en kamp för att överleva. 

När människan successivt bemästrar naturen, t.ex. genom att bygga bostad för att skydda sig, 

sköter boskap och odlar jorden, skapar arbetsindelning och utbyte av tjänster, så ökar hennes 

kontroll av omgivningen och hon kan slutligen själv bestämma över sin tillvaro. Det som 

människan har till förfogande utöver sina egna färdigheter, är just vad naturen har att erbjuda. 

Därmed får människan ständigt nya möjligheter att försörja sig ju effektivare verktyg som tas 

fram och utvecklas (Ljunggren 2008: 32-33). När sedan människan utvecklas och gör 

framsteg, blir livstillvaron bättre eftersom en allt mindre del blir utom människans räckhåll.   

Liberalism 
Liber betyder fri på latin och symboliserar vad denna ideologi står för. Individens frihet är 

centralt för detta perspektiv. Det var på 1700 – talet dessa idéer fick genomslag när dåtidens 

upplysningsfilosofer satte mänskliga rättigheter i fokus. Utöver själva friheten berördes rätten 

till liv, egendom och motstånd mot förtryck. Adam Smith är en viktig person som förknippas 

med liberalismen och hade en idé om att ekonomin borde styras att staten inte blandar sig i 

den fria marknaden (Larsson 2014: 29). Det som istället skulle styra var utbud och efterfråga. 

Konsekvenserna av detta skulle innebära ekonomisk tillväxt och allmänt välstånd.  

Jämställdhetsfrågan gjorde framsteg när John Stuart Mill senare halvan av 1800-talet var 

delaktig i att liberalisterna fick en annan syn på den allmänna rösträtten. För många var det 

oroande att alla skulle få rösta, men denna kritik bemöttes genom att hänvisa till att folket inte 
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skulle vara okunniga om det infördes allmän folkbildning (Larsson 2014: 30). Det var istället 

genom den allmänna rösträtten som en god trend skulle sättas i att bilda folket.  

Vad gäller moralfrågor är Jeremy Bentham en viktig person. Han satte grunden för 

nyttomoralen i början av 1800-talet (Larsson 2014: 31). Den innebär strävan efter största 

möjliga lycka för största möjliga antal. Det handlar om att ens egen frihet är sammanlänkad 

med andras. Detta innebär att en människa i sin strävan efter att öka sin individuella lycka 

eller nytta, inte får hindra andra från att göra detta. Både materiella och andliga aspekter 

avses. Liberalisterna menar att dessa båda går hand i hand och utvecklas parallellt när 

människan själv får bestämma över sitt eget liv.  

En tänkare som föreställt sig hur samhället skulle ordnas för att det skulle vara möjligt att 

åstadkomma maximal lycka är John Rawls. Hans teori är att folket skulle upprätta ett 

samhällsfördrag på så sätt att de inte vet sin kommande position i samhället. Hade de gjort 

det, tror han att två saker skulle vara obligatoriska. Det är att samma grundläggande fri- och 

rättigheter skulle omfatta alla utan någon diskriminering, samt att eventuella sociala eller 

ekonomiska ojämlikheter endast existerat om detta gynnade de sämst ställda. Liberalisternas 

självkritik går ut på att försöka finna svaren till det faktum att människor inte alltid är goda 

innerst inne och kanske kommer agera på ett sådant sätt som gynnar deras egen frihet, men 

missgynnar andras. T.ex. tillhörde Mill själv dem som fruktade att folket skulle agera 

egoistiskt.  

Filosofen Ronald Dworkin förespråkar å sin sida individens rätt att bli behandlad med samma 

respekt och hänsyn som andra (Larsson 2014: 34). Enligt honom bör vi betraktas som 

jämlikar, samtidigt som vi är olika. Detta innebär att bara för att vi är jämlika, ska vi inte alla 

behandlas på samma sätt konstant, då detta hade kunnat leda till ett kontrollsamhälle. I ett 

sådant tillstånd hade ingen kunnat välja sin egen livsväg eller haft frihet att styra sitt liv. 

Därför är utmaningen med liberalismen att hitta den rätta balansen mellan friheter och 

rättigheter, gällande för alla människor. För mycket av det ena, generar för lite av det andra. 

Den enskilda individen är i fokus, men utmanas av att individer inte lever enskilt utan är en 

del av en helhet, samhället. Samhället i sin tur och staten ska agera för att tillgodose och 

skydda individen, från diskriminering och förtryck. 

Konservatism 
Konservatismen växte fram som en motideologi till revolutionära förändringar och 

etablerades i samband med den franska revolutionen 1789. Då kritiserade Edmund Burke 
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revolutionära tillvägagångssätt för att uppnå förändringar (Larsson 2014: 43). Samhället bör 

istället förändras gradvis, baserat på en historisk erfarenhet och nationell politik. I början av 

1800-talet kom konservatismen att delas upp i olika inriktningar. En av de nya inriktningarna 

var den auktoritära konservatismen som var grundad på den idealistiska historiefilosofin, där 

den främste företrädaren var Friedrich Hegel (Larsson 2014: 44).  

Filosofin Hegel företrädde bygger på en tanke att det är en högre vilja som bestämmer 

samhällets utformning och historiens förlopp. Det är därför inget märkligt att historien går 

igenom olika stadier på sin väg mot ett fulländat tillstånd. Denna högre makt, åsyftat Gud, tar 

sin form i utvalda människor och nationer som är skapade för att styra och hålla ordning 

Därför har själva nationen en viktig uppgift i att uppfylla Guds vilja. Som medel har nationen 

staten för verkställandet av uppgiften. Staten är alltså det som upprätthåller samhället, både 

vad gäller privat och kollektivt.  

Mot slutet av 1800-talet uppstod en socialkonservatism. Det började med att den allmänna 

rösträtten accepterades. Med detta ville man uppnå en integration av arbetarklassen i den 

nationella gemenskapen för att undvika oroligheter och eventuell revolution. 

Socialförsäkringar blev något som successivt infördes och la grunden för den socialstat i 

Tyskland som ses som en föregångare till 1900-talets välfärdsstat. Under 1900-talet uppstod 

återigen nya inriktningar, där ideologin först och främst vände sig mot dåtidens socialism och 

kommunism. De tyckte att staten inte skulle ha all kontroll över politik och ekonomi och 

omarbetade därför sitt perspektiv. Inriktningen som uppstod var värdekonservatismen som 

ansåg att staten skulle försvara goda värden såsom familjen, religionen och kulturen. Detta 

synsätt kom att kallas nykonservatism på 1950- och 70-talet, ett perspektiv som motsatte sig 

vänsterpolitiken, knöt an sina idéer till grundgestalten Edmund Burke och värnade om 

miljöfrågor (Larsson 2014: 46). 

För att sammanfatta konservatismens grundvärderingar, framgår det att det är en ideologi som 

vill bevara traditioner och värna om nationens bästa, samtidigt som religionen inte får 

glömmas bort. Med religionen kan man leva i enighet med Guds vilja och så kommer man 

kunna leva harmoniskt och fridfullt, såväl på ett individuellt plan som på ett kollektivt. Även 

om vi alla strävar efter detta, kommer utgången te sig olika då vi är olika som personer, enligt 

konservatismen. Denna olikhet människor emellan är något som måste accepteras (Larsson 

2014: 48). Eftersom vi är olika, innebär detta också att resultat av våra liv kommer skiljas åt, 

dvs. människor kommer återfinnas på olika skikt av samhället.  
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Vidare är nationen en viktig del i en människas liv och därför ska man ha i åtanke att handla 

efter nationens bästa. En nivå under nationen står familjen som ska bevaras som en institution 

för uppfostran, baserad på religiösa åskådningar helst. Dessa goda värderingar ska man sträva 

efter att bevara för att skapa en så god tillvaro som möjligt. Ska några förändringar ske, ska 

det helst ske successivt utan drastiska åtgärder (Larsson 2014: 50). 

Ekologism 
Tanken om att människan och naturen är ihopkopplade har funnits sedan länge, men det är 

först i slutet av 1900-talet som ideologin ekologism etablerat sig på allvar. Människan tar inte 

upp en plats ensam på planeten, utan samverkar med djur och natur samt ingår i ett ekosystem 

med desa komponenter. I och med att vi är en del av naturen, måste vi värna om den för att vi 

ska få ett bra liv. Vi kan inte bortse från djurens eller växternas utveckling eftersom vi har ett 

ansvar gentemot dem att agera rättvist, precis som vi har mot våra medmänniskor, enligt detta 

perspektiv. På så sätt har människan en direkt relation med naturen som inte får glömmas bort 

(Heywood 2012: 251).  

Ideologin växte fram som en protest mot industrialiseringen på 1800-talet, framförallt i 

Tyskland, då många övergav jordbrukssamhället till förmån för industrisamhället. Detta sågs 

som oroande och som en början till ett misslyckat projekt. Senare halvan av 1900-talet blev 

urbaniseringen nästa fenomen som fick ekologismen att höja sin röst mot invandringen till 

städerna, med hänvisning till att det i längden inte kommer vara ett hållbart agerande. Detta då 

man med ett sådant handlande riskerar att ta slut på jordens resurser, vilket så småningom 

kommer påverka ekonomin och människans överlevnadschanser. Därför har sedan 1980-talet 

miljöfrågor varit högt upp på agendan både hos nationella regeringar men också på ett globalt 

plan (Heywood 2012: 253). Det måste skapas en medvetenhet om vår plats i ekosystemet för 

att vi ska kunna se helheten vad gäller människans relation med naturen (Heywood 2012: 254, 

257). Bara med vetskapen om att resurserna är begränsade kan vi skapa förutsättningar att 

leva på ett hållbart sätt. På det spåret kan vi sedan finna livets verkliga lycka, som ligger i att 

vara och inte i att ha. Med andra ord strävar ekologismen efter att få oss till att fokusera på 

vårt inre, istället för yttre (Heywood 2012: 265).     

En betydelsefull person för ideologin är norrmannen Arne Naess som till stor del koncentrerar 

sig på hur det faktum att vi lever i relation till övriga naturen påverkar våra moraliska 

aspekter. Han poängterar att vi har etiska regler att förhålla oss till när vi agerar som inte får 

strida mot naturens rätt (Heywood 2012: 275). Det finns en jämlikhetsprincip som gäller allt 
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levande, människor som djur. Ingenting ska hindras från att uppnå sin potential. Man ska 

istället vara till hjälp för varandra då man tillsammans utgör en helhet. För att detta ska bli 

lyckosamt bör människan sänka sin levnadsstandard, åtgärda politik och strukturer som står i 

vägen för detta samt inse att livskvalitet är viktigare än materiella ting (Heywood 2012: 276). 

Samtidigt betonar Naess att helheten är viktigare än det individuella, vilket i praktiken betyder 

att människan inte bör utnyttja t.ex. naturen endast för sin egen tillfredsställelse. Istället 

förespråkar han simpelt levnadsätt som inte strider mot andras människors och djurs rätt.      

Nationalism 
Nationalismen föddes i samband med Franska revolutionen när revolutionärerna sade sig 

kämpa i nationens namn (Heywood 2012: 169). Motivet var att nationen skulle bli sin egen 

herre så att den kunde bestämma över sig själv. Denna tanke fortsatte att utvecklas under det 

kommande århundradet, då nationer som Italien och Tyskland enades 1861 respektive 1871 

(Heywood 2012: 170). Till skillnad från vissa av föregående ideologier, som betonar 

jämlikheten människorna emellan och ibland även djur inkluderat, anser denna ideologi att 

den egna nationen står i en högre ställning jämfört med andra. Den egna nationen är den som 

är pålitligare, godare, rättfärdigare osv. (Heywood 2012: 171).  

Från detta perspektiv är det eftersträvansvärt att organisering sker via nationen. Den utgörs av 

kulturella enheter innehållande människor som delar gemensamma värderingar och traditioner 

(Heywood 2012: 173). Organisering av människor ska därför ske så att de har ett gemensamt 

språk, religion, historia och helst finns inom samma geografiska område. Därför är det 

fenomen som nationen utgör något ofrånkomligt och djupt rotat. Det är något vi människor 

har delats in i och något som vi bör upprätthålla (Heywood 2012: 176). Existerar inte detta, 

borde vi förändra samhället att det går åt det hållet för att bevara vårt självbestämmande, 

anser nationalismen. Inspirationskällan här är Jean-Jacques Rousseau och dennes definition av 

allmänviljan, som syftar på ett helt samhälles gemensamma vilja (Heywood 2012: 178). Det 

är alltså den nationella enigheten, självständigheten och en politik som främst gynnar egna 

intressen, som nationalismen motiveras av. Sammanlänkningen mellan dessa faktorer blir 

tydlig när det blir uppenbart att frihet hänger ihop med oberoende och att genom en beaktning 

av nationens kulturella arv och historia, så stärks sammanhållningen inom nationen. 

En inriktning inom nationalismen som blir intressant att titta närmare på är 

nationalkonservatismen då Sverigedemokraterna är ett parti som stödjer sig mot inriktningen. 

Det är en typ av nationalism som oftast återfinns hos etablerade nationer och mindre hos 
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nyskapande. Den strävar efter social sammanhållning och allmän ordning, kopplat med 

nationell patriotism (Heywood 2012: 186). Tanken på att människan mår bäst av att leva med 

andra som har samma synsätt, vanor och utseende som en själv är central hos denna 

inriktning. Därför blir återigen traditioner och historia betydande faktorer. I övrigt brukar 

nationalkonservatismen födas på nytt när den nationella identiteten befinner sig i utsatt 

position. Det kan exempelvis ske när immigrationen överstiger en önskad grad. Således måste 

immigrationen vara reglerad för att detta ska undvikas, och de som immigrerar ska anpassa 

sig till landet det kommit till för att stabilitet och ordning ska kunna upprätthållas (Heywood 

2012: 187).  

Eftersom vi idag lever i en tid av globalisering, har nationalismen stött på utmaningar. Jag har 

tidigare nämnt att självständighet och oberoende är centrala delar i ideologins uppbyggnad. 

Det betyder att överstatlighetsorganisationer såsom EU inte är önskvärda, då dessa tar den 

beslutsfattande makten från nationerna. Ett konkret exempel på ett land som ställer sig 

frågande mot detta är Storbritannien som i juni 2016 ska rösta om de ska vara kvar i EU. 

Därför är dagens ”krympta” värld, där såväl tekniken som förflyttningsmöjligheter ständigt 

utvecklats vilket gjort världen mer sammanlänkad, något som ställt nationalismen inför 

utmaningar. Ekonomiskt är sammanbundenheten ett faktum vilket i sin tur minskar den 

enskilda nationens ekonomiska autonomi. Kulturellt utmanas den egna kulturen av att 

människor förflyttas världen över på ett sätt som inte varit möjligt innan, i hopp om att 

förbättra sina livsvillkor och öka livskvalitén (Heywood 2012: 194-195).      
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Analys 

Emot förbudet  

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet för en argumentation som söker övertyga att tiggeriet inte ska förbjudas. Deras 

tes är att välfärd ska gälla alla människor, då vi i grund och botten alla är lika mycket värda. 

Därför är det viktigt att vi tänker på dem som har det sämst ställt och försöker lösa deras 

problematiska situation eftersom de befinner sig i det mest akuta läget. Som lösning 

argumenterar Christina Höj-Larsen i första hand för ett införande av ett välfärdssamhälle. 

Detta ska ske genom att det tas fram en statlig kassa, avsedd för kommunerna när dessa 

behöver hjälp med finansieringen när det försöker ordna tak över huvudet för de hemlösa. I 

och med ett sådant handlingssätt visar vi prov på medmänsklighet och respekt gentemot våra 

medmänniskor. Det är det andra argumentet och det backar genomgående upp det första, 

nämligen varför vi borde skapa en kassa där vi kan ta ifrån när vi hjälper de hemlösa, som 

t.ex. tiggande EU-migranter. Detta ska vi göra för att visa att vi bryr oss, att vi inte vänder 

dem ryggen som ber om hjälp, utan att vi försöker hjälpa dem så gott det går. Det tredje 

argumentet som stärker tesen, är när Höj-Larsen refererar till historiska aspekter och pekar på 

att vi redan en gång tidigare i historien när vi ställdes inför en liknande utmaning löste den 

genom att investera i ett välfärdssamhälle. Då fokuserade vi på att bygga fler bostäder, satsa 

på utbildning och hälso-sjukvård samt hjälptes åt om någon av oss blev av med sitt arbete 

eller insjuknade. På samma sätt som vi tillsammans då hjälptes åt för att komma underfund 

med utmaningen, måste vi göra även idag när vi ställts inför samma typ av svårighet.  

Av det underförstådda som framgår av debattinlägget, går det att finna en premiss som bygger 

på att vi alla är lika mycket värde vilket i sig innebär att vi också ska ha samma rättigheter. Ett 

ojämlikt samhälle är inte eftersträvansvärt och därför vi måste vi alla hjälpas åt för att 

motverka ett sådant. Om vi lyckas att hålla ihop, hjälpas åt och stötta varandra i svåra tider, 

kommer vi kunna stå upp tillsammans och klara prövningar vi sätts inför. Därför bör man 

sammantaget lösa problemet med tiggande EU-migranter genom att hjälpa dem solidariskt 

och inkludera dem i välfärden och inte genom att förbjuda dem från att fråga efter hjälp, anser 

Vänsterpartiet.  

Socialdemokraterna 

Nästa partirepresentant som ska anlyseras kommer från Socialdemokraterna och heter Åsa 

Regnér. Hennes tes är att ett införande av förbud mot tiggeriet inte är en bra lösning. Detta 

motiverar hon genom att Socialdemokraterna är ett parti som inte tror på att förbjuda 
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människor från att be om hjälp i nöd är en bra idé. Hon argumenterar för att den långsiktiga 

lösningen finns i tiggarnas hemländer, oftast Bulgarien och Rumänien, där diskrimineringen 

av romer måste upphöra för att de först och främst inte ska tvingas lämna sina hemländer. När 

utanförskapet inte längre är ett faktum, kommer det finnas goda möjligheter för romer att 

utbilda sig och senare få jobb i hemlandet. Så förebygger man problemet istället för att först 

agera när det redan uppkommit. Detta ska i sin tur göras genom att EU ökar samarbetet med 

dessa länder och även kontrollen för att se till att allt gåt rätt till, dvs. att romerna får lika goda 

möjligheter som andra. Regnér argumenterar för att Sverige spelar en viktig roll i detta 

sammanhang då reglerna och åtgärderna kopplade till olovliga bosättningar, utnyttjande av 

EU-migranter och våld mot utsatta EU-migranter ska bli tydligare. Även civila samhällets 

organisationer är en viktig faktor eftersom dessa kan bidra med sitt engagemang och sin 

välvilja.  

Sammanfattningsvis kan man hos Socialdemokraterna finna en anda som syftar på ett 

kollektivt ansvar i denna fråga. Gemensamt kan vi lösa utmaningen med tiggande EU-

migranter genom att samarbeta både på en internationell nivå med EU och de berörda 

länderna, och också nationellt inom Sverige där kommuner och landsting bör upprätthålla en 

god dialog för att komma fram till hållbara lösningar. Alla medborgare i ett EU-land har rätt 

att vistas i ett annat medlemsland i högst tre månader. Det underförstådda här är att det måste 

gälla lika både för rika och fattiga personer. Därför har EU-migranterna rätt att vistas här, men 

det är bättre att de inte tvingas till det enligt Regnér. Det bästa är om alla kan leva i sitt land 

och inte tvingas till att tigga i ett främmande. Har det väl gott så långt, måste vi se vad vi kan 

göra här i Sverige utifrån vår lagstiftning och försöka ge dessa människor en bättre tillvaro. 

Miljöpartiet 

Stefan Nilsson och Åsa Jernberg från Miljöpartiet har en tes om att ett förbud inte löser några 

problem. Det innebär att förbjuda konsekvenserna av fattigdom. De argumenterar istället för 

att Stockholm Stad kan göra mer för att lösa problemet med de utsatta och diskriminerade 

romerna som tigger. De betonar att dessa personer med största sannolikhet inte ingår i 

organiserade ligor och hänvisar till Crossroads, ett EU-projekt som arbetar för att stödja och 

informera EU-migranter.  

Den röda tråden genom debattinlägget är att detta handlar om utsatta personer som inte har 

något annat val än att tigga för att överleva. De tar upp ett exempel där en ung kvinna tigger i 

Sverige för att kunna försörja sin blinda dotter som befinner sig i Rumänien. Varför de 
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hamnar i denna situation, där de måste tigga för att få ihop till nödvändiga medel, är för att de 

i sitt hemland inte har samma möjligheter som andra att utbilda sig och få jobb. Därför menar 

de att det är vår uppgift att inte fortsätta med denna diskriminering mot romerna, utan istället 

kollar vad vi kan göra för att hjälpa dem.   

De punkter Miljöpartiet vill att Stockholm Stad ska förhålla sig till, med andra ord 

tillvägagångssättet vi måste använda oss av om vi ska lösa problemet, är att Stockholm Stad 

ska kartlägga situationen för att bättre lära känna den. När man tagit reda på vilka som är här, 

hur många de är och hur deras boendesituation ser ut kommer man bättre kunna ta fram 

lämpliga åtgärder. Vidare ska tolkar användas för att kunna kommunicera med EU-

migranterna för att få se deras syn och höra vad de har att säga från sitt perspektiv. Dessutom 

borde Crossroads’ verksamhet utökas för att ytterligare verka för arbetslösa EU-migranter. Så 

försöker de övertyga oss om att det finns ett sätt att lösa denna utmaning på genom solidaritet, 

som sammantaget är ett bättre alternativ än att förbjuda människor från att tigga, vilket hade 

varit ett steg bakåt och inte framåt enligt Nilsson och Jernberg. 

Centerpartiet 

Centerpartiets tes är att alla har samma värde och borde därför garanteras samma rättigheter, 

svensk som utlänning, rik som fattig. Deras viktigaste argument är att vi måste hjälpa dem 

som befinner sig hos oss då detta är vårt moraliska ansvar. Vi kan inte blunda för dessa 

människor som vädjar om vår hjälp. Stina Bengtsson, som skrivit debattinlägget, påpekar hur 

hon vill se att man ibland gör mer än vad lagen kräver. Hon förespråkar fler initiativ som 

liknar Vinternatt, som i Stockholm förfogar över ett antal sängar som EU-migranter kan 

använda som övernattningsställe. Dock får inte alla som behöver tak över huvudet, något som 

Centerpartiet strävar efter. Deras önskan är att ingen ska behöva sova utomhus. Stockholm har 

även tagit ansvar på ett bra sätt genom att samarbete med andra städer i Europa för att öka 

trycket på EU att agera mer i frågan. Även i Centerpartiet anser man att EU spelar en viktig 

roll i detta sammanhang då de argumenterar för att EU ska se till att tiggarnas hemländer 

behandlar alla sina medborgare på ett likvärdigt sätt. Så kan problemet förebyggas på ett 

effektivt sätt. Då hade dessa personer kunnat leva bra i det land de tillhör och hade därmed 

inte behövt emigrera till exempelvis Sverige för att försörja sig på tiggeri.  

Därför är det ingen bra idé eller en hållbar lösning att förbjuda tiggeriet. Det är att förbjuda 

människor från att be om hjälp anser man från detta perspektiv. De som anser att tiggeriet bör 

förbjudas på grund av att det försämrar gatubilden i Sverige har brist på empati, sägs det i 
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artikeln. Därför kan vi endast lösa problemet genom att visa empati. Vi måste ta hand om våra 

medmänniskor och ta vårt ansvar vad gäller att hjälpa dem, både i form av försörjning och 

också tak över huvudet. Ett annat argument som stödjer faktumet att vi måste hjälpa EU-

migranterna, är att alla har rätt att utnyttja lagen gällende fri rörlighet som gäller inom EU. 

Även den som har det sämst ställt i samhället ska kunna utnyttja möjligheten att orientera sig 

inom EU i strävan efter en bättre tillvaro. Vårt ansvar ligger i att stödja dessa personer och 

göra detta genom att visa medmänsklighet och solidaritet. Projekt som Vinternatt som gör vad 

de kan för att ge en sovplats till de hemlösa tiggarna är något som förespråkas, och med en 

sådan inställning kan vi hjälpa dem som redan tagit sig till Sverige för att tigga, anser man 

från Centerpartiet. 

För förbudet 

Liberalerna 

Från Liberalerna, f.d. Folkpartiet, har Torkild Strandberg uttalat sig i frågan om lagstiftningen 

angående tiggeriet och lyft fram förslaget att införa ett förbud. Detta förbud ska likna den 

danska modellen, där det är förbjudet att aktivt tigga. Hans tes är att tiggeriet riskerar att 

försätta fattigdomen och utanförskapen hos de drabbade individerna i ett permanent tillstånd. 

Han stödjer denna tes genom att först och främst argumentera för att vi genom ett införande 

av ett förbud markerar mot länder som Rumänien och Bulgarien att det inte är i sin ordning att 

överföra den fattigdomen som råder där till Sverige. Därför ska problemet i första hand lösas i 

tiggarnas hemländer där t.ex. Rumänien och Bulgarien måste ta större ansvar för alla sina 

medborgare. Strandberg argumenterar för att ansvaret i grund och botten är hemländernas, 

men att Sverige kan bidra med hjälp om detta efterfrågas.  

Det andra argumentet Strandberg lyfter fram är att den fria rörligheten som regleras av EU-

lagen inte får missbrukas. En person som vill studera eller arbeta i ett annat EU-land har rätt 

att göra detta och får därmed flytta från sitt hemland till det EU-land där studierna eller 

arbetet äger rum. Men att flytta runt inom EU utan att ha någon försörjning eller 

sysselsättning, anser han vara meningslöst. Det underförstådda i detta argument är att en 

person som inte kan klara sig själv, inte har något här att göra.  

Vidare argumenterar han för att det inte är en långsiktig lösning att ge några slantar till 

tiggarna. Detta kan kanske rädda deras dag, men i längden riskerar tiggaren att förbli i detta 

tillstånd. Ett tillstånd som präglas av fattigdom och utanförskap. Istället borde svenska 

myndigheter fokusera på att inte tillåta illegala bosättningar och stoppa uppbyggande av 
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tältläger. Samhället får inte stå handfallet inför en sådan här utmaning, och därför måste 

någonting göras enligt Strandberg, och ett alternativ är att förbjuda tiggeriet så att EU-

migranternas länder i fortsättningen tar större ansvar och för att vi i Sverige inte ska bidra till 

att permanenta tiggarnas tillstånd. 

Moderaterna 

Från Moderaterna har Cecilia Magnusson i sitt debattinlägg framfört en önskan för att 

tiggeriet ska förbjudas, grundat på tesen att ett förbud hade minskat risken för permanent 

fattigdom. Detta anser hon inte är en metod för att förbjuda fattigdom som vissa motståndare 

för förslaget menar, utan detta innebär istället att minimera risken för de utsatta att förbli i det 

tiggande stadiet. Magnusson tror att det är en nödvändig åtgärd för att människor ska ha 

respekt och tolerans för personer som kommer från andra länder för att befinna sig i Sverige. 

Hon betonar att det inte räcker med att Bulgarien och Rumänien inför ändringar i sin politik 

gentemot romerna och deras situation, utan att det också måste göras insatser i Sverige och 

handlingskraftiga sådana. Bara så kan vi uppnå ett tillfredsställande svenskt samhälle öppet 

för alla som kan försörja sig.  

Hon argumenterar för att fler och fler människor känner sig obekväma med att se tiggarna. 

För att klara av denna utmaning med tiggande EU-migranter, krävs förståelse av situationen, 

bred enighet samt handlingskraft. För det första klargör Magnusson att de myterna om att det 

handlar om människohandel och organiserad brottslighet inte har några belägg. Detta är 

utsatta människor som har svårt att få utbildning och jobb i sina hemländer, men hon påpekar 

att de däremot inte är hemlösa där. Dessa fakta om hur det i själva verket ligger till med 

tiggarna, bör spridas och bli kända för att inte ge plats åt myterna. Magnusson uttrycker även 

ett krav på EU och det är att fortsatt tryck ska ligga på Bulgarien och Rumänien för att de ska 

göra mer för de romska minoriteterna i sina respektive länder. Om detta kan leda till att 

romerna får bättre möjligheter till utbildning och arbete, kommer sedan den fria rörligheten i 

EU att komma till uttryck på bästa tänkbara sätt när personer kapabla till arbete förflyttas 

inom unionen.  

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas Kent Ekeroth har i sitt debattinlägg framfört en tes från partiets sida 

som lyder: tiggeriet bör förbjudas i hela landet. Det bör vara olagligt att tigga då detta främst 

förstör gatubilden. Gatubilden försämras för andra medborgare som klarar av att försörja sig 

och vidare utgör tiggarna för denna grupp ett störande moment, skriver Ekeroth. Dessutom 

misstänker polisen att dessa personer kan ha kopplingar till organiserad brottslighet, vilket gör 
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det till ett ämne värt att ta tag hårdare i. Om polisen hade fått befogenhet att avvisa tiggarna 

och ge dem böter för deras handlingar samt utvisa dem om de är utlänningar, hade detta 

kunnat leda till att färre personer väljer att försörja sig på detta sätt. I längden hade detta 

genererat en trevligare syn för landets medborgare och därmed hade trivseln och tryggheten 

kunnat öka i samhället, menar Ekeroth.  

Varför Ekeroth anser det vara självklart att reglera lagstiftningen i detta fall är för att vi i 

övrigt har regler i samhället som bestämmer hur vi får klä oss, hur byggnader får se ut osv. 

Därför är det i sin ordning att det även finns bestämmelser över hur en bra och fungerande 

gatubild ska se ut. Således finns det ingen mening enligt Ekeroth att vår traditionella goda 

gatubild i Sverige ska försämras för att tiggare valt att bosätta sig på svenska gator.  

Ekeroth hänvisar till Aftonbladet som tagit fram ett resultat som visar att de flesta tiggarna 

kommer från Rumänien eller andra EU-länder, vilket innebär att Sverige utnyttjas på ett sätt 

som inte uppskattas från Sverigedemokraternas sida. Anledningen till att Sverige hamnat i 

denna situation med problem i form av tiggande EU-migranter, är för att landet inte varit 

tillräckligt engagerat i frågan och inte handlat med kraft och tydlighet. Det sista argumentet 

som lyfts fram är att det inte är en skam att inte tycka synd om tiggarna som medvetet tar sig 

till Sverige för att utnyttja det svenska systemet. Istället bör de politiker och dess sympatisörer 

skämmas för att de låtit detta problem uppkomma och som väljer att inte göra något åt det.      

För lokala förbud 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna har en egen ställning när det kommer till uppfattningen om lagstiftningen 

kopplad till tiggande EU-migranter bland riksdagspartierna. De är det enda riksdagspartiet 

som förespråkar lokala förbud, vilket hade inneburit att kommuner upprättar lokala 

ordningsföreskrifter. Partiledaren Ebba Busch Thor och riksdagsledamoten Annika Eclund 

framför en tes om att det inte finns något värdigt, ingen framtid och ingen lösning med 

tiggeriet. Var framtiden istället finns enligt dem är i EU-migranternas hemländer. Därför bör 

vi i Sverige agera på ett sätt som underlättar för de utländska tiggarna att utvecklas i sina 

hemländer. De har förståelse för att människor i första hand spontant reagerar solidariskt med 

samlade ansträngningar som syftar till att hjälpa dem som befinner sig i vårt land. Detta i sig 

är inget negativt. Men Busch Thor och Eclund lyfter fram att en politisk solidaritet måste te 

sig på ett annorlunda sätt. 
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Eftersom politiska beslut alltsomoftast får långtgående konsekvenser, måste vi söka efter 

långsiktiga lösningar. I detta skede spelar staten en viktig roll då den bör agera på ett sätt att 

den tar större ansvar. Exempelvis måste staten vara tydlig med att upprätthålla sina lagar och 

sträva efter rättvisa. Staten måste vara tydlig med att tiggeri inte är en väg ut ur fattigdom och 

bör därför aldrig uppmuntra människor till att tigga. Genom att tillåta tiggeriet riskerar istället 

den utsatte att befästa sin position i samhällets bottenskikt.  

Därför argumenterar Kristdemokraterna för långsiktiga lösningar, i form av att EU sätter press 

på Bulgarien och Rumänien att integrera romerna i det övriga samhället så att de kan utbilda 

sig och bli kapabla till arbete. Vidare bör de som vill hjälpa tiggarna skänka gåvor till 

hjälporganisationer istället för att vända sig till tiggaren direkt, just för att främja långsiktiga 

lösningar. Det ska dessutom i fortsättningen vara lättare att avhysa bosättningar och personer 

som inte följer lagar och regler som ”vanliga” människor håller sig till, då det inte är 

eftersträvansvärt att ha ett samhälle som regleras av lagar och ett annat som inte gör det.      

Jämförelse av dem emot förbudet 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet är de svenska 

riksdagspartier som argumenterar för att det även i fortsättningen ska vara lagligt att tigga i 

Sverige. Dessa partier härstammar ideologiskt från socialistiska inriktningar, kombinerat med 

ekologism i Miljöpartiets fall och liberalism i Centerpartiets. Ett återkommande drag hos 

dessa partier i argumentationen är vädjan till hjälp för våra medmänniskor. De framför alla 

som sitt centrala argument att vi har ansvar att hjälpa dem som befinner sig i en utsatt position 

i samhället. Därför hade ett förbud mot tiggeriet kunnat jämföras med ett förbud mot att be 

om hjälp, anser Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Centerpartiets representanter. 

Anledningen till att det är vårt ansvar, är det faktum att vi som människor bör alla betraktas 

som lika mycket värda, oavsett vår position i samhället.  

Allas lika värde är något som är gemensamt som argument hos skribenterna som är emot 

förbudet, och varför detta återkommande lyfts fram är för att därmed belysa att vi således 

också ska ha samma rättigheter. Dessa rättigheter berör exempelvis rätten till bostad, jobb och 

utbildning. Därför är likheten bland argumenten hos de fyra debattartiklarna baserat kring att 

vi inte får vända ryggen mot de utsatta EU-migranterna, utan att vi efter bästa möjliga mån 

ska försöka hjälpa dessa personer. Vänsterpartiet har i sitt ursprung inpräntat att ett klasslöst 

samhälle är eftersträvansvärt sedan det var ett kommunistiskt parti, vilket man ser spår av 

även i deras aktuella politik. De argumenterar för hur viktigt det är att vi tar hand om dem 
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som har det sämst ställt i samhället, då dessa personer inte är mindre värda för det. Ett 

välfärdssamhälle innehållande alla samhällsgrupper är därför något vi bör sträva efter. Så kan 

vi uppnå jämlikhet och förhindra diskriminering och förtryck. Socialdemokraterna är också 

inne på samma spår, som förutom ovanstående även betonar EU:s roll i frågan. Det är trots 

allt där problemet börjar i och med den fria rörligheten och bör därför även lösas där i första 

hand. Det har Socialdemokraterna och Centerpartiet gemensamt, nämligen deras argument om 

att EU måste göra mer i frågan.  

En annan gemensam faktor som återfinns hos dessa fyra partier, är tron på det kollektiva och 

gemenskapens styrka. Man hänvisar från partiernas sida till solidaritet och medmänsklighet i 

frågan om hur man ska lösa problemet när det nått Sverige. I ett samhälle där ömsesidig 

solidaritet råder, kan var och en få möjlighet att förverkliga sina drömmar och nå sin fulla 

potential. Samhället bör med andra ord verka för att detta ska bli möjligt. Så väl i 

socialismens grund som ekologismens, kan vi hitta idéer som baserar sig på att den enskilda 

individen kastas in i ett naturtillstånd där ständiga kamper utkämpas. I detta tillstånd bör 

människan helst samverka med andra människor för att klara utmaningarna man ställs inför. 

Det är på det spåret dessa fyra partier framför sina tankar om att människan som individ 

tillsammans ingår i en helhet med andra individer. Därför argumenterar de för att vi 

tillsammans bör gynna varandra i vårt agerande och vara till nytta för varandra. Den fria 

rörligheten inom EU t.ex. ska därför gälla för såväl en rik som en fattig, där ingen får 

diskrimineras på grund av sin position i samhället eller härkomst. Från Miljöpartiets sida 

lyfter man tydligt fram att vi i Sverige inte får fortsätta på denna diskrimineringsvåg mot 

romer, något som de andra partierna inte uttryckt bokstavligen men något man kan utläsa 

mellan raderna.    

Jämförelse av dem för förbudet 
Från Liberalernas-, Moderaternas-, Sverigedemokraternas- och delvis Kristdemokraternas håll 

argumenterar man för att förbjuda tiggeriet. Ideologiskt har vi lämnat de socialistiska och 

gröna inriktningarna och kommit in på tankar som grundar sig på en liberal, konservativ samt 

nationalistisk ideologi. Ett första argument som återkommer hos liberalen och moderaten i 

debattinlägget, är att tiggeriet riskerar att permanenta den fattigdom som den utsatta befinner 

sig i. Genom att vi tillåter tiggeriet, anser de att vi accepterar att försätta människor i ett fattigt 

tillstånd. Därför bör man förbjuda tiggeriet så att man förhindrar denna utveckling, och istället 

visar för personerna att de måste hitta en annan utväg i livet än att sitta och tigga efter andra 

medborgares pengar. Liberalernas Strandberg menar att vi genom ett införande av ett förbud 
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hade markerat mot Bulgarien och Rumänien att vi inte accepterar en överlåtelse av deras 

problem. Därför ska problemet med diskriminerade romer först och främst lösas i deras 

hemländer. Dock kan Sverige bidra med hjälp.  

Moderaterna går ett steg längre i sin argumentation när Magnusson argumenterar för att det 

inte endast räcker med att Rumänien och Bulgarien tar fram åtgärder, utan det måste också 

göras i Sverige, t.ex. i form av ett tiggeriförbud. Då kan vi uppnå ett öppet och välfungerande 

samhälle för alla, där respekt och tolerans råder mellan olika grupper. Faktum är enligt 

skribenten, något som också nämns i Sverigedemokraternas fall, att många känner sig 

obekväma med att se tiggarna. Ekeroth skriver att tiggande EU-migranter förstör gatubilden 

och drar ner trivselnivån. Därför anser han att polisen ska få lättare att avhysa olovliga 

bosättningar och utvisa utlänningar som tigger. Ett annat parti som också vill att det ska bli 

möjligt att genomföra avhysningar, är Kristdemokraterna där Busch-Thor och Eclund uttryckt 

detta. Sverigedemokraterna och Kristedemokraterna har gemensamt att de båda tydligt belyser 

avsaknaden av lagar kopplade till tiggeriet. Detta då vi måste ha ordning i samhället och det 

kan vi uppnå genom att staten får en ökad roll och tar större ansvar i frågan genom att se till 

att lagar och regler efterföljs. På så sätt hade rättvisan också kunna ta mer plats. Även KD 

anser att åtgärder i Sverige är direkt nödvändiga för att inte underlätta för romer att ta sig hit 

för att tigga. Vi bör istället agera att det underlättar för romerna att bli kvar i sina länder och 

handla på ett sätt som gynnar deras framtid i exempelvis Rumänien eller Bulgarien.  

Skillnaderna mellan dessa fyra partier i argumentationen är förehållningssättet gentemot EU-

migranterna. Både Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna uttrycker sympatier med 

romerna genom att klargöra att det handlar om fattiga personer som har det svårt och som 

man bör hjälpa. Däremot är synen på hur man bäst bör hjälpa dem olika. I 

Sverigedemokraternas fall däremot framgår det tydligt att detta är en grupp människor som 

det inte alls är synd om, då de endast drar nytta av sin position för att utnyttja det svenska 

systemet. Ekeroth skriver om hur medvetet EU-migranterna siktar in sig på Sverige för att de 

vet att vi har ett system de kan använda sig av, samt att det oftast handlar om brottsliga 

organisationer. Tittar man på de andra partierna, skriver Liberalernas representant att Sverige 

kan hjälpa till om det efterfrågas, från Moderaternas håll klargör man att de myter som finns 

kring EU-migranterna måste raderas ut för att kunna komma åt sanningen och från 

Kristdemokraterna förespråkar man fortsatt aktivitet i hjälporganisationer för att stötta 

tiggarna. Denna olika syn på vem EU-migranterna i själva verket är och vad de gör här, utgör 

skillnaden i tonläget som beskriver dem bland de fyra partierna.  
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Jämförelse mellan perspektiven 
Skillnaden mellan de båda perspektiven ligger i den delade uppfattningen om vad som är det 

bästa för individen och för övriga samhället. De partier som tycker att tiggeri ska få vara 

lagligt argumenterar för att man inte får förbjuda någon från att be om hjälp, vilket hade skett 

om man förbjuder tiggeriet, enligt dem. Bland de fyra andra partierna (inklusive KD) som 

anser att det är en bättre lösning att förbjuda tiggeriet, anser man att det hjälper de utsatta 

individerna att inte bli kvar i det tiggande stadiet. Därmed ligger skillnaden i att man har en 

delad syn på vad tiggeri som fenomen genererar för konsekvenser. De som anser att man 

hjälper tiggarna genom att skänka dem en slant vill inte förbjuda tiggeriet, medan de som 

anser att man gör situationen värre därigenom, hellre vill se att förbud införs.  

Gemensamt för de som är emot förbudet, är argumenten som hänvisar till kollektivet och 

gemenskapen. I dessa fall påpekas hur vi måste enas, rika och fattiga, svenskar och 

utlänningar för att kunna klara av utmaningen. Ord som ofta förekommer är medmänsklighet, 

solidaritet och respekt som måste råda mellan människor för att alla ska kunna få en god 

tillvaro, oavsett härkomst eller position i samhället. Därför uppmanar detta perspektiv 

människor och hjälporganisationer i civila samhället att fortsätta med sin goda vilja att hjälpa 

de som är i behov av hjälp. Man menar att det är vårt ansvar att hjälpa andra människor, något 

som borde vara självklart om vi utgår från tanken att alla är lika mycket värda. Med andra ord 

borde detta innebära att alla ska kunna få samma chanser att utvecklas i livet, på ett sätt som 

man själv vill.  

Från perspektivet där man vill se ett förbud träda i kraft, diskuteras det också om respekt och 

värdighet kopplat till människors relationer och situationer, men från en annan synvinkel. 

Man lyfter fram aspekter som tyder på att människan behandlas som underlägsen och värdelös 

när man tillåter henne att tigga. Dessutom anser denna grupp att man genom att tillåta 

tiggeriet riskerar att få individer som alltid kommer att befinna sig i denna position. För att 

uppnå respekt och tolerans mot andra människor, särskilt mot de som kommer från andra 

länder, krävs det att dessa personer kan försörja sig själva. Risken är, menar denna grupp, att 

om det finns tiggare som till största delen är EU-migranter i form av romer, kommer en 

negativ inställning riktas mot denna folkgrupp vilket i längden försämrar gatumiljön, som 

Moderaterna och Sverigedemokraterna argumenterar för. Detta perspektiv anser att det inte är 

vårt ansvar att ta hand om dessa personer, utan att det i första hand är Rumäniens och 

Bulgariens ansvar. Därför argumenterar denna grupp för att Sverige måste vidta åtgärder i och 
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med att problemet kommit hit, då det inte endast räcker med att EU-migranternas 

ursprungliga länder lovar åtgärder. 

Det gemensamma med dessa båda synfält är just det sistnämnda, att man vill se att mer görs 

av länder där tiggarna kommer ifrån samt från EU:s håll. Faktum är att detta i grund och 

botten inte är ett problem som uppstått i Sverige, utan som kommit hit och nu måste lösas här. 

Som argument har man oftast att EU måste öka sin press på länder att de i framtiden gör mer 

för att integrera romerna i det övriga samhället. På så sätt menar man att problemet hade 

kunnat förhindras. Båda perspektiven visar på medvetenhet i frågan när det kommer till 

faktumet att om Rumänien och Bulgarien rättvisare behandlar de romska minoriteterna i sina 

respektive länder, behöver inte dessa personer söka sig till länder som Sverige för att försörja 

sig på tiggeri.  
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Slutsatser 
 

Hur argumenterar Sveriges riksdagspartier i frågan om tiggeriet?  

Vänsterpartiet argumenterar för att tiggeri inte ska förbjudas då detta hade varit detsamma 

som att förbjuda fattigdom. Istället för att förbjuda fattigdomen ska vi hjälpa dem som har det 

svårt i form av att inkludera dem i välfärdssamhället och därmed garantera dem samma 

rättigheter som andra medborgare. Varför även de ska ha samma rättigheter som vi andra, är 

för att de inte är mindre värda för att de är fattiga. På samma spår är Socialdemokraterna 

som inte heller vill förbjuda tiggeriet då detta hade varit en negativ åtgärd från Sveriges sida. 

Istället bör Rumänien och Bulgarien åtgärda problemet genom att upphöra diskrimineringen 

av romer. Även EU ska göra mer i frågan för att sätta press på dessa länder att integrera 

romerna i samhället. För de romer som befinner sig här, har vi ett kollektivt ansvar att utifrån 

vår lagstiftning ge dem en så god tillvaro som möjligt och inte förbjuda dem från att be om 

vår hjälp. Miljöpartiet ser ett förbud mot tiggeri som ett förbud mot konsekvenserna av 

fattigdom. Deras representanter argumenterar för att tiggare inte ingår i brottsliga 

organisationer, utan påpekar att det handlar om personer som inte har något annat val. Detta 

har de tvingats till då de diskrimineras i sina hemländer och denna diskriminering är det 

viktigt att vi i Sverige inte fortsätter med. Centerpartiet ställer sig också emot ett förbud och 

hänvisar till att vi inte får blunda för de utsatta och vända dem ryggen, utan hjälpa dem. 

Problemet kan vi lösa genom att visa medmänsklighet och soldiaritet. Inom EU råder fri 

rörlighet och är något som både rik och fattig ska få utnyttja. EU har i och med detta ansvar 

att se till att lagen uppfyller sin funktion på ett bra sätt, och bör därför öka sin kontroll över 

Rumänien och Bulgarien och vägleda dessa länder i att beakta romernas rättigheter.  

Liberalernas representant argumenterar för att man bör förbjuda tiggeriet. Detta för att det 

finns en risk att tiggare blir kvar permanent i det stadiet om man fortsätter att skänka till dem. 

Dessutom måste Sverige markera mot tiggarnas hemländer att det inte är välkomnat att 

handskas med något som i grund och botten är deras problem. Endast personer som själva kan 

försörja sig är välkomna till Sverige menar han, och endast så kan den fria rörligheten 

uppfylla en önskad funktion. I annat fall, när någon reser till ett annat land utan att kunna 

försörja sig själv, missbrukas lagen om fri rörlighet. Vidare argumenteras det härifrån att när 

Sverige vidtagit åtgärden att förbjuda tiggeriet, kommer romernas hemländer att ta större 

ansvar. Moderaterna är också positiva till ett förbud, grundat på samma argument som 

föregående fall, nämligen tesen om att tiggeri riskerar att bli en permanent sysselsättning om 
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det tillåts. Därför är det inte enbart nödvändigt att tiggarnas hemländer agerar, utan även 

Sverige måste agera på ett handlingskraftigt sätt. Genom att minska risken för permanent 

fattigdom, kommer vi kunna ha ett svenskt samhälle öppet för alla som kan försörja sig. Även 

härifrån argumenterar man för att EU ska engagera sig mer i frågan så att romerna kan utbilda 

sig och bli anställningsbara i sina hemländer. Sedan när detta uppnåtts, är det bra att 

arbetskraft flyttas inom unionen som kan verka tillsammans på ett effektivt sätt. Det tredje 

partiet som vill förbjuda tiggeriet är Sverigedemokraterna som anser att tiggeriet är något 

som förstör den svenska gatubilden och stör övriga medborgare. Dessutom finns det bevis på 

att tiggarna är kriminellt kopplade till ligor menar man, vilket ger att önska en friare roll för 

polisen att t.ex. avhysa tiggarna och utvisa dem om det är lämpligt. Detta tycker man är i sin 

ordning att lagstifta om då det i övriga samhället finns trivselregler vi följer, vilket även bör 

finnas i detta fall. Vidare anser man att tiggarna utnyttjar det svenska systemet vilket vi inte 

får tillåta om vi vill ha ett samhälle präglat av ordning och trivsel.  

Ett parti som är öppna för lokala förbud är Kristdemokraterna. De menar att det endast finns 

negativa kopplingar till tiggeriet. Därför tycker de att vi i Sverige bör agera på ett sätt som 

underlättar för romerna att bli kvar i sina länder så att de inte kommer hit och tigger, och detta 

kan man göra genom att förbjuda tiggeriet. De uppmanar samtidigt människor till att vara 

solidariska och hjälpsamma, i form av att stötta hjälporganisationer hellre än att skänka 

pengar direkt till tiggaren. På så sätt kan långsiktiga lösningar byggas och det är just det som 

behövs i denna situation.   
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