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Tiggeri har flera bottnar. Tänk dig en fattig person bosatt i Makedonien. 

De allra fattigaste länderna i Europa är inte medlemmar i EU. Rumänien 

och Bulgarien fyller de krav EU-rätten ställer bl.a. på att landet måste ha 

diskrimineringslagstiftning och ett socialt skydd av en viss miniminivå 

och därför har dessa länder beviljats medlemskap i EU. Medborgare i 

dessa länder kan resa till Sverige och så länge det är tillåtet för svenska 

medborgare att tigga så kan medborgare i andra EU-länder inte utvisas 

för att de tigger. Ett svenskt förbud mot tiggeri skulle slå hårdare mot 

bulgariska och rumänska medborgare än mot svenska medborgare och 

det skulle därmed kunna vara indirekt diskriminering om vi bara ser till 

definitionen av begreppet. I diskrimineringslagens definition av indirekt 

diskriminering skulle proportionalitetsprövningen ha blivit det 

avgörande momentet (de människor som tigger är i regel betydligt 

fattigare än svenska medborgare som får försörjningsstöd och även om 

såväl sociala bidrag som diskrimineringsskydd finns i lag i Bulgarien och 

Rumänien så kanske det inte fungerar i praktiken). 

För en jurist har frågan (minst) en dimension till. Straffrätten är inte en 

del av diskrimineringslagen. En lag där tiggeri görs till ett brott kan inte 

prövas mot diskrimineringslagen. Som människor kan vi se olika på hur 

tiggerifrågan bäst bör lösas. Som jurister kan vi konstatera att ingen 

rättsregel hindrar Sverige från att hindra en medborgare i ett land 

utanför EU/EES att komma hit för att tigga och att ingen rättsregel 

hindrar ett EU-land från att förbjuda tiggeri så länge förbudet gäller alla 

som vistas eller bor i landet enligt principen om likabehandling.  

  

Rättsläget kan också förändras. En annan sida av detta problem är att 

EU-domstolen först slog fast att även den som behöver bidrag från det 

nya landet har rätt att migrera och i sitt nya land kunna få t.ex. 

bostadsbidrag och annat socialt stöd.  

Men när fattiga rumänska medborgare sökte försörjningsstöd i Tyskland 

ändrades den principen i målet C-333/13 Dano. Den domen kom den 11 

november 2014 och ger alltså Sverige större rättigheter att neka EU-

migranter försörjningsstöd jämfört med vad som gällde tidigare. 



Utredningen, SOU 2016 nr 6, hade fått ett helt annat innehåll om inte EU-

domstolen bytt fot i fallet Dano. 

Detta exempel belyser det problematiska i begreppet strukturell 

diskriminering. EU-rätten är densamma men tolkningen av den kan 

förändras. I målet Brey C-140/12 som handlade om en tysk pensionär 

vars invaliditetspension var så låg att han behövde tilläggsstöd från 

Österrike (dit han ville flytta) skulle Österrike göra en prövning av just 

hans rätt till stöd.  

Men när Elisabeth Dano ett år senare behöver försörjningsstöd för sig 

och sin son är det inte längre individen som är i centrum utan systemet. 

Rädslan för att fattiga rumäner ska flytta till de rikare EU-länderna om 

de får rätt till bidrag från det land de vistas i, är stark. Därför gör EU-

domstolen en annan tolkning av EU-rätten. Tror du att denna vändning 

hade samband med att det handlar om romers rättigheter i unionen?  

Skulle ett svenskt tiggeriförbud - lika för alla - vara en strukturell och 

avsiktlig diskriminering av romer?  

Ändrar vi (både Sveriges riksdag och EU-domstol) våra normer för att 

missgynna romer? 

Vad tycker du? 


