Interpellasjon om Tiggeforbud fra Geir Fauchald (FrP)
Behandlet i kommunestyret 10. mai 2017
NRK-programmet «Brennpunkt» har nå grundig dokumentert at utenlandske tiggermiljøer fører med
seg mye kriminalitet, og denne kriminaliteten er til dels organisert av kyniske bakmenn. Vi ser også at
tiggerbarn tas ut av skolen i hjemlandet for å tigge i Norge. Dette er en praksis som er i strid med
barnekonvensjonen, og vi bør gjøre det vi kan for å hindre denne utviklingen, både gjennom at staten
gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte i deres eget hjemland, og gjennom et tiggeforbud i Østre Toten.
FrP mener et tiggeforbud er helt nødvendig for å ivareta disse barnas oppvekst og utvikling.
Lederen for romfolkets egen interesseorganisasjon i Romania (National Agency for Roma), Daniel
Vasile, mener tigging bidrar til stigmatisering av romfolk, tigging sementerer fattigdom og tigging
medfører at barn må avbryte utdannelsen. Det er på tide at også Østre Totens politikere slutter med en
naiv tilnærming til et utenlandsk tiggermiljø som kynisk bedriver menneskehandel og kriminalitet.
Østre Toten har en "fast" gruppe rumenere som kommer hit. Vi sier ikke at det er denne gruppen som
begår slike handlinger, men Politiet er klare på at det finnes flere grupper rundt om i landet som
utnytter nordmenns naivitet. Et forbud mot tigging er ikke et forbud mot romfolk, men et verktøy som
politiet kan benytte for å få bukt med et økende samfunnsproblem med organisert kriminalitet.
Kripos- rapporten «Trender og utfordringer i den organiserte kriminaliteten» fra 2014 tar for seg
tiggermiljøene. Her kommer det frem, og jeg siterer:
«Oslo politidistrikt har avdekket en rekke forhold hvor det er sammenheng mellom tigging og
vinningskriminalitet. Personer som driver med tigging, er også siktet/dømt for vinningskriminalitet
og/eller det har fremkommet at de bor eller oppholder seg på de samme stedene som personer som
utøver vinningskriminalitet, og hvor det også oppbevares tyvgods.
Innlandet politidistrikt skriver også i OA 22.04.2017 at de som tigger på dagtid, begår forbrytelser på
kveldstid, disse finnes også i vårt distrikt. Lokalt politi oppfordrer til og ikke å gi til tiggerne, en er da
med på å bygge oppunder kriminalitet!
Det er med andre ord ikke FrP som hevder en sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet,
dette kommer fra våre mest troverdige politikilder. Dette er heller ikke ny informasjon, selv om NRKdokumentaren nå har fått flere til å åpne øynene for den grove utnyttelsen, menneskehandelen og
kriminaliteten som følger i kjølevannet av utenlandske tiggerbander. ‘
FrP ved representanten Tor Gaute Lien hadde en interpellasjon i 2015 hvor spørsmålet gikk på om
politivedtektene i Østre Toten kommune burde revideres. Ordførers svar var da at dette skulle på
dagsorden!
Interpellanten mener derfor at kommunestyre må forelegges en sak som tar sikte på å benytte seg av
mulighetene i politivedtektene til å forby tigging i Østre Toten.
Vil ordføreren ta opp en revidering av politivedtektene snarlig som beskrevet i 2015?
Vil ordfører sørge for at Politirådet tar opp og diskuterer et forbud mot tigging?
Når vil kommunestyret få disse sakene til behandling?
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