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København 9. juni 2017
Forslag til Lov om ændring af straffelovens § 1 stk. 2 og 3:
(Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)
SAND, de hjemløses landsorganisation skal hermed kvittere for modtagelse af
høringsskrivelse vedrørende ændring af Straffeloven.
Vi forstår, at det fremsendte forslag til lovændring skal ses i sammenhæng
med forbuddet mod ophold i lejre i det offentlige rum.
I SAND ønsker vi ikke kriminalisering af fattige eller af den fattigdom, der følger
af EU’s regelsæt om ”Arbejdskraftens fri bevægelighed” og vi ønsker ikke en
”Fattigdommens fri bevægelighed”.
Vi oplever dagligt (specielt i København) konflikter mellem udenlandske
migranter/hjemløse og danske hjemløse. Der forekommer vold, trusler om vold
og der skabes usikkerhed. Konfliktniveauet blandt hjemløse er højt. Det er
blevet forværret i takt med, at der er kommet flere migranter/hjemløse og flere
danske hjemløse.
Det har også den konsekvens at faciliteter, der var tiltænkt danske hjemløse i
stigende grad fyldes op af udenlandske fattige migranter/hjemløse med
reduktion af de få hjælpemuligheder, der findes i forvejen.
Vi tror ikke forslaget vil afhjælpe det generelle problem, og vi tror heller ikke det
vil afhjælpe problemet lokalt. Tværtimod tror vi at det vil skabe endnu større
problemer for udenlandske hjemløse, der i forvejen er hårdt pressede, og
derved øge konfliktniveauet på gadeplan.
Vi ser lovforslaget rettet mod hjemløselejre og dette sidste lovforslag rettet
mod tiggeri mere som en lappeløsning end som en langsigtet plan. Der er
ingen tvivl om, at der er problemer og at disse problemer vil vokse voldsomt i
fremtiden.
Alene det faktum, at EU selv fastslår i deres “Annual report of the Social
Protection Committee on the social situation in the European Union 2016”
anslår, at 118,8 millioner mennesker I EU landene pt. er fattigdomstruede med
risiko for social udstødelse, og at det gør at der skal og må handles langsigtet.
Vi siger hellere ”Forbyd fattigdom i stedet for at straffe fattige”.

Det er SAND’s opfattelse, at der er tale om et EU skabt problem, som primært
skal løses i EU regi, f.eks. som Københavns Overborgmester foreslår, at
”opholdsdirektivet” ændres så man skal have en adresse, hvis man som
arbejdssøgende vil benytte muligheden i den fri bevægelighed. Ligeledes bør
EU pålægge de enkelte medlemslande at føre en arbejdsmarkeds- og
socialpolitik, så Europa undgår fattigdomsmigranter.
SAND mener at alle hjemløse bør hjælpes uanset nationalitet. Derfor mener vi
også at der bør laves tiltag, der tilgodeser udenlandske hjemløses behov.
F.eks. er det vor opfattelse, at der til herværende udenlandske
fattigdomsmigranter/hjemløse skal oprettes eksilcentre, hvor man kan modtage
akut lægehjælp og social vejledning i forhold til hjemrejse til eget land.
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