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• Er de egentlig fattige? 

• Er det mulig å tjene penger på tigging? 

• Går pengene til bakmenn? 

• Går pengene til Rom-palasser i Romania? 

• Er skandinaver bøllete rasister? 

• Kommer de til å bli? 

• Hvordan kan vi egentlig vite noe av dette? 

 

 



Hvem er intervjuet? 

Stockholm Oslo København 

Antall 
intervjuet 

446 438 385 

Andel 
menn 

56% 71% 87% 

Andel rom 86% 63% 52% 



Er de fattige? Boforhold i Romania  
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Hvilket år hadde du sist fast 
arbeid? 



Kan man leve av å tigge?  



Ikke bakmenn – men betydelig 
sårbarhet for utnytting  

• Utnytting i forbindelse med uformelle strøjobber 

• Urealistiske forhåpninger til inntjeningsmulighetene 

• Utpressing og tyveri fra andre hjemløse 

• Opplever ikke å være beskyttet av politiet 



Sårbarhet for utnytting 
Litt forskjellig risikoprofil i de tre byene  

Stockholm: Oslo: København: 

Enkelte forsøk på utpressing 
knyttet til bruk av 

tiggeplasser 

Gjeld til uformelle 
bussoperatører kan sette folk 

i en vanskelig situasjon 

Rus og tilknytning til 
Københavns etablerte 

narkotikamiljø medfører 
risiko 



Hva brukes pengene på?  

0% 10% 20% 30% 40%

Oslo

Stockholm

København

Ikke-rom

Rom



Hva påvirker om barnet går på skole?  

• Foreldres utdanning      + 
• Barnets alder – 10-12 år høyest sannsynlighet 
• Fattigdom        - 
• Inntekter fra migrasjon brukes på skoleutgifter  + 
• Inntekter fra migrasjon brukes på helseutgifter - 
• Bo i et område der det hovedsakelig bor Rom  - 

 
• lengden på foreldrenes fravær betyr ingenting 

 



Har du opplevd at noen har spyttet 
på deg på gaten?  
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Hva påvirker om de vil komme tilbake?  

• Inntekt 

• Erfaring som migrant 

• Bor segregert i område med hovedsakelig Rom 

• Tillit til skandinaver 

 

• Opplevd trakassering betyr ikke noe 

 


