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Forslag til
(Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Retspolitisk Forening bifalder, at tiggeri og andre udtryk for fattigdom til enhver tid skal tages 
alvorligt og imødegås med omfattende indsatser. Lovforslagets hensigt er imidlertid 
tilsyneladende udelukkende at bekæmpe det tiggeri, der i sommermånederne 
udlændinge, herunder navnlig romaer fra forskellige medlemslande i den Europæiske Union. 
Hvorvidt den foreslåede strafskærpelse samt bortfald af advarsel er i stand til at afhjælpe dette 
problem, forekommer foreningen tvivlsomt.

Der kan næppe herske nogen tvivl om, at problemet med tilrejsende tiggere ikke alene er et dansk 
problem, men et problem der bør løses på europæisk plan som led i EU

I øvrigt finder Retspolitisk Forening anledning til at bemærke, at udtrykket 
tiggeri” som overskrift i et lovforslag er egnet til at skabe uklarhed om tiggeri som socialt 
problem på nationalt eller europæisk niveau. Eksempelvis kan overskriften give anledning til 
overvejelser om, hvorvidt tiggeri, 
problemer af den karakter, som tiggeri er udtryk for, finder foreningen under ingen 
omstændigheder acceptable. 

Afslutningsvis bemærkes, at lovforslagets gennemførelse i praksis ifl. bemærkningerne s. 5 
forventes at koste op til 8 mio. kr. årligt. At bruge dette beløb, der måske kan forekomme 
beskedent, på en tvivlsom indsats uden samtidig at tage fat på løsningen af tiggeri som socialt 
problem, forekommer ud fra en retspolitisk betragtning ganske perspektivløst.
 
København, den 8. juni 2017 
 
Bjørn Elmquist Leif Hermann
Formand  Medlem af bestyrelsen
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HØRINGSSVAR 
 

Forslag til lov om ændring af straffeloven  
(Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri) 

 J. nr. 2017-731-0087 

Retspolitisk Forening bifalder, at tiggeri og andre udtryk for fattigdom til enhver tid skal tages 
alvorligt og imødegås med omfattende indsatser. Lovforslagets hensigt er imidlertid 
tilsyneladende udelukkende at bekæmpe det tiggeri, der i sommermånederne udføres af tilrejsende 
udlændinge, herunder navnlig romaer fra forskellige medlemslande i den Europæiske Union. 
Hvorvidt den foreslåede strafskærpelse samt bortfald af advarsel er i stand til at afhjælpe dette 
problem, forekommer foreningen tvivlsomt.  

r kan næppe herske nogen tvivl om, at problemet med tilrejsende tiggere ikke alene er et dansk 
problem, men et problem der bør løses på europæisk plan som led i EU-samarbejdet.

I øvrigt finder Retspolitisk Forening anledning til at bemærke, at udtrykket ”utryghedsskabende 
tiggeri” som overskrift i et lovforslag er egnet til at skabe uklarhed om tiggeri som socialt 
problem på nationalt eller europæisk niveau. Eksempelvis kan overskriften give anledning til 

 som er ikke-utryghedsskabende, er acceptabelt. Sociale 
problemer af den karakter, som tiggeri er udtryk for, finder foreningen under ingen 

Afslutningsvis bemærkes, at lovforslagets gennemførelse i praksis ifl. bemærkningerne s. 5 
oste op til 8 mio. kr. årligt. At bruge dette beløb, der måske kan forekomme 

beskedent, på en tvivlsom indsats uden samtidig at tage fat på løsningen af tiggeri som socialt 
problem, forekommer ud fra en retspolitisk betragtning ganske perspektivløst. 

Leif Hermann 
Medlem af bestyrelsen 

 

 

Retspolitisk Forening bifalder, at tiggeri og andre udtryk for fattigdom til enhver tid skal tages 
alvorligt og imødegås med omfattende indsatser. Lovforslagets hensigt er imidlertid 

udføres af tilrejsende 
udlændinge, herunder navnlig romaer fra forskellige medlemslande i den Europæiske Union.  
Hvorvidt den foreslåede strafskærpelse samt bortfald af advarsel er i stand til at afhjælpe dette 

r kan næppe herske nogen tvivl om, at problemet med tilrejsende tiggere ikke alene er et dansk 
samarbejdet. 

”utryghedsskabende 
tiggeri” som overskrift i et lovforslag er egnet til at skabe uklarhed om tiggeri som socialt 
problem på nationalt eller europæisk niveau. Eksempelvis kan overskriften give anledning til 

er acceptabelt. Sociale 
problemer af den karakter, som tiggeri er udtryk for, finder foreningen under ingen 

Afslutningsvis bemærkes, at lovforslagets gennemførelse i praksis ifl. bemærkningerne s. 5 
oste op til 8 mio. kr. årligt. At bruge dette beløb, der måske kan forekomme 

beskedent, på en tvivlsom indsats uden samtidig at tage fat på løsningen af tiggeri som socialt 

 


