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Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring
af straffeloven (Ophævelse af udløbsklausul for skærpelse af straffen for
utryghedsskabende tiggeri)

SAND - De Hjemløses Landsorganisation skal hermed takke for det
fremsendte høringsmateriale, da hjemløse i høj grad mærker konsekvenserne,
når socialt arbejde bliver overtaget af politiet.
SAND ønsker et samfund, som hjælper mennesker ud af armod i et samspil
mellem relevante instanser og derved bestræber sig på at løse fattigdoms- og
hjemløseproblemet permanent. Derfor anbefaler SAND, at man lader klausulen
udløbe, således at socialarbejdere, i et eventuelt samspil med politiet, finder
værdige og bæredygtige løsninger. Skulle vi sætte baren højt, kunne man
drømme om et samspil mellem udenrigsministeriet, EU samt vedkommendes
hjemland.
Hjemløsetællingen i 2019 talte 519 hjemløse migranter. SAND er bevist om at
dette tal er et øjebliksbillede og at der er store mørketal i denne forbindelse.
Med det in mente, er det absurd at fortsætte en kriminaliserende
fattigdomspraksis, hvor alle landets hjemløse og fattige kriminaliseres,
upåagtet om man er dansk statsborger eller ej.
Da man ikke må forskelsbehandle på baggrund af nationalitet, er det SAND
magtpåliggende at nævne at 84 % af alle sanktioner bliver givet til borgere
med sociale problemstillinger. Når kontanthjælpsmodtagere sanktioneres,
modtager de ikke ydelser fra det offentlige i kortere eller længere perioder og
derved er nogle nødsaget til at ernære sig på alternativ vis. Ydermere er det
værd at nævne, at der kun findes pladser til forsorgshjem til 1/3 del af landets
hjemløse. Derved vurderer SAND, at forslaget om at fortsætte straffen for
skærpelse af utryghedsskabende tiggeri risikerer at få vidtrækkende
konsekvenser for landets allermest udsatte, hvilket vi allerede har bitre
erfaringer med fra ”lejrloven”.

I SANDs dialog med Kirkens Korshær ”Kompasset” kan vi forstå, at
justitsministeriets postulat ang. At stramningen virker afskrækkende for
”utryghedsskabende tiggeri” ikke harmonerer med deres erfaring. De beretter
at antallet af hjemløse migranter er nogenlunde uændret, samt at de
hovedsagligt er nødsaget til, at ernære sig på vanlig vis, nemlig fra hånden til
munden.
Men SAND glædes i den forbindelse over, at det må betyde, at den danske
befolkning, ikke finder hjemløse migranter ligeså skræmmende som
justitsministeriet antyder.
Vi kan forstå ud fra lovforslaget, at Justitsministeriet mener, at det er en
omkostningsneutral indsats, hvilket hverken er korrekt i et økonomisk
perspektiv og ej heller i et menneskeligt perspektiv. Det må nødvendigvis have
omkostninger at have mennesker i fængsel samt give dem indtrykket af, at de
er kriminelle.

Sammenfattende er det SANDs holdning til lovforslaget, at retssager i
forbindelse med skærpelsen af straffen for tiggeri bliver benyttet i meget
begrænset omfang og derved er det ude af proportioner at fortsætte en
retspraksis, der ikke gør andet, end at udstille Danmark som fremmedfjendskt
og diskriminerende mod fattige mennesker.
På vegne af Danmarks hjemløse og fattige mennesker
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