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IMAGING IT WAS YOU. BEING BORN INTO A SOCIETY WHERE YOUR BRIGHTEST 
FUTURE PLANS WAS TO TRAVEL TO A CITY IN THE SOUTH OF SWEDEN AND 
MAKE YOUR LIVING BY ASKING FOR MONEY ON THE STREETS. THIS PROJECT 
INVESTIGATES AND REFLECTS UPON BEGGING EU-CITIZENS IN LUND.

In the quest for a better future some unemployed EU-
citizens travel to Sweden. Finding a job is difficult 
and many are instead making a living by begging. 
Cars, tunnels, parks and other shady places of our 
society become temporary homes. The authorities 
demolish some of these “camps” and the residents 
are accused for stealing bicycles, dogs and garden 
gnomes. Rumours and myths start to grow.
 
In Swedish cities begging is a relatively new phe-
nomenon. What should be done and who is re-
sponsible has become much debated. This project 
investigates and reflects upon begging EU-citizens 
in Lund. It is focused more on the reactions caused 
by begging rather then the beggars themselves.

The result is a commercial product: a porcelain cup for 
coffee or tea. It comments the phenomenon in both a 
aesthetic and conceptual way. The cup is casted from 
a disposable paper cup that was used for collecting 
money in Lund. When looking down into the cup you 
will see a number of coins, 1,15 €, which equals 
to the World Bank’s definition of extreme poverty.  

My product will not solve the inequalities within the 
EU where citizens systematically are oppressed and 
forced to move because of their ethnicity. Neither 
will it make begging disappear. The cup serves as a 
symbol of poverty and reminds the user that injustice 
exists. With a simple product, I hope to convey the 
idea that it could have been you. You being born into 
a society where your brightest future plans was to 
travel to a city in the south of Sweden and make your 
living by asking for money on the streets.

I jakten på en ljusare framtid reser vissa arbetslösa 
EU-medborgare till Sverige. Det är svårt att hitta ett 
arbete och många försörjer sig istället på att tigga. 
Parkeringar, parker och andra undanskymda platser 
blir tillfälliga hem. Några av dessa “läger” demoleras 
och vandaliseras. De boende anklagas för att vara 
tjuvaktiga; stjäla cyklar, hundar och trädgårdstomtar. 
Myter och rykten börjar cirkulera.

Med mitt kandidatprojekt vill jag belysa fenomenet 
tiggande EU-medborgare i Lund. Det är ett förhål-
landevis nytt fenomen i svenska städer och åsikterna 
om vem som bär ansvaret och vad som ska göras 
går isär. Jag har valt att fokusera på samhällets reak-
tioner, på givarna snarare än på tiggarna. 

Resultatet är en kommersiell produkt: en porslins- 
kopp för kaffe eller te, vilket är både en estetisk och 
konceptuell kommentar till fenomenet. Koppen är en 
avgjutning av en engångsmugg i papp, använd för 
att samla in pengar i Lund. På botten av koppen syns 
ett antal mynt, 1,15 €, som är definitionen av extrem 
fattigdom enligt Världsbanken. 

Min produkt löser inte orättvisorna inom EU där 
medborgare systematiskt utsätts för förtryck och 
tvångsförflyttas på grund av sin etnicitet. Koppen är 
en symbol för fattigdom och påminner användaren 
om att det finns orättvisor. Genom en enkel produkt 
hoppas jag kunna förmedla tanken att det kunde varit 
du. Du som fötts in i ett samhälle där dina ljusaste 
framtidsplaner var att resa till en stad i södra Sverige 
och försörja dig genom att be om småpengar på 
gatan. 
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