Motion om att införa tiggeriförbud
Runt om i Eskilstuna ökar antalet tiggare och platser där tiggeri förekommer. Oftast är det
utanför gallerior eller matbutiker men har även börjat förekomma utanför de centrumnära
restaurangerna på sena kvällar. Enligt de flesta rapporter uppges de allra flesta tiggare komma
från Östeuropa och Rumänien där det råder extrem fattigdom. Att de valt just Sverige beror
högst sannolikt på att de här utan hinder kan tigga på gator och torg. Om tiggeriet är
organiserat och sker av organiserade ligor är en omtvistad fråga där Polisen gett olika bud.
Det senaste budet är att det förekommer och att kriminella utnyttjar tiggarna.
Generellt så står Polisen handfallna i frågan om tiggeri och de medföljande tiggarlägren som
orsakar nedskräpning och sanitära olägenheter. Anledningen till att det får fortsätta är att det
saknas politiskt stöd och handlingskraft för att vilja göra något åt problemen.
De rumänska tiggarna som befinner sig i Eskilstuna lever i en tragisk situation men det kan
inte vara Eskilstunabornas ansvar att lösa situationen för Rumäniens invånare. Så länge det är
tillåtet att tigga i Eskilstuna kommer det fortsätta komma hit tiggare som livnär sig på
tiggeriet och problemen med tiggarlägren kommer fortsätta. Att fortsätta städa upp efter
tiggarna är väldigt resurskrävande och inte hållbart i längden.
För att komma tillrätta med problemen borde det införas ett tiggeriförbud i de lokala
ordningsföreskrifterna som ger mandat till Polisen att avvisa tiggare från offentlig plats.
Södertälje har tidigare infört en liknade skrivelse och bör ligga till grund för Eskilstunas
utformning av ett tiggeriförbud. Införs detta så kommer problemen med tiggarlägren att
radikalt minska samt frigöra både kommunala som polisiära resurser som kan läggas på annat
än att städa upp efter tiggarna. Likaså tvingas tiggarna till att söka andra mer långsiktigt
hållbara sätt att försörja sig.

Med anledning av detta yrkar jag på följande:
-

Att Eskilstuna kommun skriver in ett tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna
enligt motionens intentioner.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

