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statsrådet Maj-Lis LööwTill

föredrastatsråd har1990 detbemyndigade 31den maj attRegeringen som
medsärskild utredaretillkalladiskrimineringetniskärenden att enom

lagstiftning påförvilka finnsbedöma alternativ attuppdrag att genomsom
organisationer i sinskyddetoch effektivaste utökasätt motlämpligaste som

rasdiskriminering, möjlig-övervägafrämjar och tillverksamhet uppmanar
lagenarbetslivet överilagstiftning diskriminering samttillheter mot se

undertecknadförordnades1990 attdiskriminering. Den 11 junietniskmot
EDU.antagitsärskild utredare. Utredningen har namnetvara

Hedi Belavdelningsdirektöreni utredningen medverkatharSom experter
OrlovLiihovrättsassessorndepartementsrådet Berke,LenaHabib,
före-ochRedlichCharlottedepartementssekreterarenLempert, von

Upmark. HovrättsassessornGunillaarbetsmarknadsutskottetidraganden

ävensekretariatets hararbetehar varit ITöcksberg sekreterare.Nanna

deltagit.Anita Börjesson OlssonDorisochassistentema
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Utredningsarbetet vad gäller rasistiska organisationer slutfört.är Jagnu
har bedömt det lämpligt redovisa uppdraget iatt denna del i delbetänkandet
Organiserad rasism, härmed överlämnas. Delbetänkandet föreliggersom

iäven engelsk översättning.

Stockholm i 1991september

Hans Stark

Nanna Töcksberg
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Sammanfattning

Uppdraget

bakgrundEnligt utredningen kritik riktatsdirektiven denskall mot av som
uppfyllelse avskaffandeSverige FN-konventionenför bristande förmot av

rasdiskriminering utformningalla former utreda behov och avav av
organisationer diskrimineringlagstiftning och etniskrasistiska motmot

inom lagen etnisk diskriminering.arbetslivet över motsamt se
rasistiska organisationer varit bedömaUppdraget gäller hardetnär att

förfinnas bibehållen respekt förvilka alternativ medkan attsom -
lagstiftningföreningsfriheten på lämpligaste effektivasteoch sättgenom-

organisationer i sin verksamhet främjar ochutöka skyddet mot som

rasdiskriminering.tilluppmanar



10199175sou

Bakgrund

rasdiskrimineringformerallaavskaffandeförFN-konventionen avav

jämlikhet mellanfaktisk människormålövergripande ärFN-konventionens

nationellteller ellerhudfärg etnisktgrundåtskillnad påutan ras,av
1971.ärkonventionenratificeradeSverigeursprung.

konventionen efterlevs.bevakarkommittétillsattEn särskilt att

tillfällen kritiserat Sverigeupprepade förvidkommittén harLedamöter av
förbudgällervad rasistiskakonventionsátagandenainte uppfylla motatt

deltagande och stöd tillkriminalisering sådanaorganisationer och av
organisationer.

artikelartikel,grundläggandeEnligt konventionens är staterna

däriblandmedel,skyldiga förbjuda lämpliga den lagstift-och med allaatt

rasdiskrimineringning omständigheterna slut på ipåkallar, göra allasom
dess former Enligt artikel 4 b skall ioch uttryck. syftestaterna, att

avskaffa principerrasdiskriminering deoch med beaktande omfattasav som

den allmänna förklaringen mänskliga rättigheternade och deav om av
rättigheter i konventionens artikel bl.a. olagligförklaranämns ochsom
förbjuda organisationer och organiserad och propaganda,annan som
främjar och till rasdiskriminering, förklara deltagande isamtuppmanar
dylika organisationer eller dylik verksamhet brottslig gärning,som en
straffbar enligt 5lag. I artikel förbinder sig avskaffa allstaterna att

rasdiskriminering vad gäller åtnjutande bl.a. ásikts-, yttrande-,av
församlings- föreningsfrihet.och

Sveriges hittillsvarande inställning har varit den svenska lagstift-att

ningen, främst brottsbalksbestämmelsen hets folkgrupp ochgenom motom
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faktiskttryckfrihetsförordningen, innebärbestämmelse imotsvarande ett

hindrasverksamhetderasrasistiska organisationerförbud attmot genom
konventionen.enligtåtagandensinahärigenom uppfyllerSverigeoch att

konventionen måsteanförtlikhet med många andraiSverige har attstater

föreningsfriheten.kränkainte innebär förpliktelsedensåtolkas attatt
motiveratförhållandenainhemskainte heller deharSverige ansett att en

lagstiftning.ingripandemer
med detsig oförenligvisatemellertidlagstiftningensvenska harDen

upprepaderasdiskrimineringskommittén vidledamöternågrasynsätt som av
för.givit uttrycktillfällen

rättGällande

Åsikts- rättigheter i principyttrandefrihet föreningsfrihet äroch samt som
Lagstiftning inskränkeri denalla grundlagen.svenskatillförsäkras som

förbudsaknasDetförekommer moträttigheter t.ex.sparsamt.dessa ytterst
etnisklagstiftningorganisationer. Däremot finns motrasistiska annan

diskriminering.

bestämmelser skyddfinnsregeringsformen grundläggande motI om

diskriminering från sida.det allmännasetnisk

yttringaranvändasstraffrättsliga bestämmelser kanrad motEn av

diskriminering för denbrottsbalken olagastadgas straff förrasism. l som

hudfärg,grundpånäringsverksamhet diskriminerari bl.a. av ras,annan
16 9 för§trosbekännelse kap.etniskt samtellerellernationellt ursprung

meddelandeellerför uttalandeden annatfolkgrupp i somhets mot som
sådanfolkgrupp ellerföruttrycker missaktningellersprids hotar annan

8 §.16omständighet kap.på sådangrund någonpersoner avavgrupp
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Hets folkgrupp är även straffbart imot tryckfrihetsrättslig ordning om
uttalandet igörs tryckt skrift.

Brottsbalken innehåller rad bestämmelser, specielltutanen attsom avse
beteenden rasistisk karaktär kan användas även sådana övergreppav mot
och kränkningar. Hit hör brotten liv och hälsat.ex. och ärekränknings-mot
brotten. Vidare finns bestämmelser i brottsbalken och tryckfrihetsför-

ordningen uppvigling, enligt vilka den straffas i meddelande tillom som
allmänheten eller eljest söker förleda till bl.a. brottslig gärning.uppmanar
Den i stället viss begå brott straffbarkanattsom uppmanar en person vara
för medverkan till brottet.

Åtgärder rasistiska organisationer måstemot vägas inskränk-demot
ningar föreningsfriheten kan bli följden.t.ex. Regeringsformensav som
rättighetskatalog tillförsäkrar och bl.a. föreningsfrihet. fårDennavar en
enligt regeringsformen inskränkas endast såvitt gäller sammanslutningar

vilkas verksamhet militärär eller liknande förföljelseeller innebärnaturav
folkgrupp med viss med viss hudfärg eller visst etnisktav ras, av ursprung.
Sverige föreningslagstiftning.saknar generell föreningEn ideell

tillerkänns rättskapacitet så den antagit stadgar styrelse.ochsnart utsett en

Tidigare överväganden och förslag

Inför Sveriges tillträde till rasdiskrimineringskonventionen gjordes en
genomgång vilka lagändringar krävdes för lagstift-den svenskaav som att
ningen skulle stå i överensstämmelse med de krav konventionensom
ställde. Det ansågs emellertid förhållandena iatt Sverige motiveradeinte
införande förbud rasistiskaett organisationer.motav
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utformningen fri-fick betydelse förRasdiskrimineringskonventionen av
statsrådet ansågregeringsformen. Föredragandeoch rättighetsskyddet atti

hävdas denkundegrundlagen detsåutforma attborde undvika attattman
varförkonventionen,fullständigt uppfyllandelade hinder i förvägen ett av

infördes.föreningsfrihetenmöjligheten till av
behandlatsdärefterrasistiska organisationer harFrågan åtgärder motom

i flertal sammanhang.ett
1984i slutbetänkande årföreslog sittDiskrimineringsutredningen att ett

emellertid inteFörslaget kominföras. attregelrätt förbud skulle ge-
År varigenomdiskriminering,etnisklagennomföras. 1986 stiftades mot

Tillämpningsområdet förinrättades.diskrimineringsombudsmannaämbetet

1989.årutvidgadesfolkgruppbestämmelsen hets senastmotom
År främlingsfientlighet.rasism ochkommissionen1987 tillsattes mot

sigsammanslutningar ägnarförbudKommissionen förordade motett som
vissviss medellerförföljaåt att ras,personer avgrupper avpersoner

sammanslutninarDeltagande i sådanahudfärg etniskteller visst ursprung.
innebörddennafärdigt lagförslagNågotföreslogs kriminaliserat.bli av

blandad. IRemissopinionenfram.emellertid intelade kommissionen var
diskrimineringetnisk198990 åtgärderregeringens proposition motom

föreningsfrihetensådan ettbetänkligheteruttalades starka mot somen av
innebära.organisationer skullerasistiskaförbud mot

förhållandenUtländska

förochlagstiftningenförredogörelsekortfattadavsnittet lämnasI en
likartadmedantal länderiorganiserade rasismenutbredningen den ettav

Danmark,föreningsfrihet.ochrasdiskrimineringSverige både påsomsyn
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Tyskland hör tillochNederländerna de länderKanada,Norge, Finland,

rasdiskrimineringskonventionensig tillanslutiti Sverigelikhet medsom
StorbritannienFrankrike,Belgien,Australien,reservation. ochutan

Österrike inte sigde förpliktadeförklaringavgivithar däremot att anser att
USAföreningsfriheten. har skrivitlagstifta på inskränkersätt underett som

inte ratificerat konventionen.men

överväganden

Utredningen inte riktats Sverigeden kritik i sigmotattanser som ger
anledning införa rasistiskaregelrätt förbud organisationeratt ochett mot

kriminalisera deltagande i organisationer. Däremotsådana denger
anledning granska svenskaden hittillsvarande tolkningenatt om av
konventionen verkligen foghar för sig.

Utredningen redogör i avsnittet för försöksitt tolka konventionstextenatt

och kommer till slutsatsen rimligendenna bör läsas så konventions-att att

skyldigaär ha inhemskstaterna lagstiftning gör det praktisktatt en settsom
omöjligt för rasistiska organisationer verka förbjudetoch för enskildaatt

delta i rasistisk verksamhet,att denna skyldighet inte nödvändigtvisattmen
måste uppfyllas regelrätt förbud förekomsten rasistiskaett motgenom av
organisationer sådana. Utredningen finner den svenska lagstift-attsom
ningen i och för sig uppfyller konventionens krav.

Utredningen emellertid det finns andra anledningar stärkaattmenar att
skyddet rasistiska organisationer.mot Det viktigtär visa Sverigeatt att tar
internationell kritik på allvar och vill eftersträva bedriva arbetetatt mot
rasismen på så effektivt sätt möjligt. finnsett Det vidare tecken påom att
den organiserade rasismen kan på frammarsch. Sverige bedöms i lång-vara
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därvästeuropeiska länder,övrigautvecklingföljatakt somsammasammare
för-fåttårpåidéerhögerextremistiska ettandraochnazistiska senare

oroandefall fåtti vissavåldrasistiskt ytterstoch därfotfästevånansvärt en
riktatsformnågon motstatistiskt attentatSverige harIutbredning. sett av

Beläggåren.under deflyktingförläggning tredje vecka senastetrevaren
emellertiddåden. Det harbakomlegatorganiserade rasisterförsaknas att

visssamband mellanfall kunnat konstaterasandra samman-i vissa en
utvecklingutformas såbörLagstiftningenutförda brott. attochslutning en

hejdas.effektivt kanomvärldkonstateras i vårkunnathålldet som
sökersammanslutningarlagstiftning riktasbör inteYtterligare mot som

hetsbestämmelsen motdessa ärpropaganda. Motenbartverka omgenom
främlingsfientligrasistisk ochmånverksamt medel. I denfolkgrupp ett

i fria debattendet denbestämmelsen ärträffas denintepropaganda somav
denförkastasochbemötaskangrundläggande sättpåidéer avsådana ett

opinionen.allmänna
våldmedeftersträvarsammanslutningar, attställetiDet är mot som
sinaförverkligaegendomellerbrottslighetliknandeeller mot person

lagstiftning.ytterligaremedmotiveratdet kansyften,rasistiska som vara
verklig faratillutvecklaskansammanslutningar lättsådana enärDet som

denMotsamhället.demokratiska typenoch for detbådeför utsatta grupper
starktmedangelägetså ettorganisationer framstår detrasistiska somav

förenings-inskränkningtillimöjligheten regeringsformenskydd avatt
utnyttjas.utredningens böruppfattningenligtfriheten

farligasärskiltbeträffande dennavill emellertid typinteUtredningen ens
riktat sammanslut-förbudorganisationer föreslå motrasistiska ettav

lagstiftningsådanfrämstsådana. attAnledningen är enningarna som
medkan förutsessvårigheterskulle bli atteffektiv. Storaintetroligtvis

tillräckligt forsammanslutningidentifiera preciseraochhuvud tagetöver en
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förbud skall kunna riktas den,att liksomett med upprätthållamot att ett en
gång meddelat förbud.

Utredningen däremot kriminalisering enskildesdenattanser av
befattning med särskilt farliga sammanslutningar är framkomlig väg atten
utöka skyddet.

Utredningen också brott begåtts rasistiska motiv ochattanser som av
brott med andra rasistiska inslag bör bestraffas särskilt strängt.

Förslag

Utredningen föreslår föreningsfriheten skall vidkunna inskränkasatt

förföljelse även folkgrupp,änmot dvs. mot t.ex.annan grupp av personer
invandrare eller flyktingar. Utredningen föreslår regerings-vidare att
formens möjlighet till inskränkning föreningsfriheten omfatta ävenskallav
förföljelse på grund nationellt eller trosbekännelse.av ursrpung

En brottsbalksbestämmelse föreslås organiserad och stödrasismny om
organiserad rasism. Den deltar i eller lämnar stödsom samman-en

slutning sig rasistisk förföljelseägnar ellerbakomliggasom attgenom
typertill vissa särskilt allvarliga brott straffasföreslås kunnauppmana av

Detsammamed böter eller fängelse i till två år. dengällaskallupp som
bildar sammanslutning avseddär förföljelse.ägna sigatt åt sådanen som
Beträffande det fall bildande eller deltagandeatt sker lämnas ieller stöd
form meddelande i tryckt skrift föreslåsav utkrävasatt skall kunnaansvar
i tryckfrihetsrättslig ordning. tilläggEtt till TFs brottskatalog dennaav
innebörd föreslås.

Förslaget organiserad rasism innebärom vad inteatt skall ärprövassom
sammanslutningens rasistiska inställning i och för sig. i ställetDet är
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sammanslutningen kan förföljelsesägas ha sig åtavgörande ägnatom
till vissa rasistiska brott,ellerha deltagit i uppmanat typerattgenom av

våld, hotnämligen inslag eller tvång. Det saknar betydelsesådana med av
sammanslutningen förföljelsevilken har. I begreppetorganisatorisk form

brottslig viss upprepningligger fråga verksamhet meddet skallatt omvara
eller intensitet.

bestämmelser i vissa brottmålLagen tvångsmedelsärskildamed om
förundersökning rasismorganiserad ochföreslås angåendegälla också vid

stöd organiserad rasism.

rasistiska rasistiska inslagUtredningen vidare motiv till ellerföreslår att

straffskärpningsgrund. lagstiftningi brott En sådanskall allmänutgöra en
nuvarandelämpligt komplement till detskulle enligt utredningen utgöra ett

organisationer inte tillhör farligasteskyddet desådanamot men somsom
trakasserierinspirerar till ochsin ändå anhängarnaverksamhetgenom

liknande.
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EnglishinSummary

taskThe

oflightin theCommission shall,of reference, thetheAccording termsto
UNimplementation of thedirected Sweden for inadequatecriticismsthe at
in-Discriminationof RacialElimination of All FormstheConvention on

organizationsracistagainstlegislationfor ofneed and draftingthevestigate

review the Actshalllife anddiscrimination working toinethnicand

Discrimination.EthnicCounter
beentask hasconcerned, theorganizationsracist tofarAs assessareas

forretaining thewhilealternatives be available for, respectwhich may
legislation in thethroughprotectionassociation, increasing mostoffreedom

andwhichorganizationseffective promoteand againstappropriate way
activities.discrimination theirthroughracialincite

Background

of Racial DisFormsof AllConvention the EliminationUNThe on

crimination

allequalitygenuineaim of the ConventionUNoverall amongThe
nationalcolourwithoutbeings distinction ortohuman orrace,asany

1971.inConventionSweden ratifiedorigin. theethnic
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A specially established Committee monitors the implementation of the

Convention. Members of this Committee have criticized Sweden on
repeated occasions for fulfilling the undertakings of Convention,not the as
far the prohibition of racist organizations makingconcerned,as
participation in givingand such organizations criminal offence.support to a

According the fundamental article of the Convention, Statesto article

bound prohibit and bring end, byto all appropriatetoare an means,
including legislation required circumstances,by racial discriminationas
all its forms manifestations.and According article 4 withb States shallto

the end of eradicating racial discrimination and with regarddue theto
principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the

rights expressly forth article 5 of the Convention,set inter alia declare

illegal and prohibit organizations and also organized all otherand

propaganda activities, which and incite racial discrimination andpromote

shall recognize participation in such organizations activities as anor
offence punishable by law. In article the States eliminateundertake to
racial discrimination in all its forms, regarding the aliaenjoyment of inter

the right freedom of thought, conscienceto and ofreligion, freedomthe

opinion and expression and the freedom of assembly andpeaceful
iassociation.

Swedens view until Swedishhas been that principallylegislation,now
through the provisions in the Penal Code agitation ethnicagainston group,
contains de facto prohibition against racista theirorganizations, in that
activity prevented and that in this Sweden satisfies requirementstheway
of the Convention. Like other countries, Sweden thatreasonedmany has
the Convention be interpreted inmust such involvethat doesa notway

obligation impair freedoman to of association. SwedenNeither has
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considered thethat in justifyconditions such far-country towere as a more
reaching legislation.

The Swedish however,has,legislation been shown be incompatibleto

with members ofthe view the Committee Eliminationwhich thesome on
of Racial expressedDiscrimination have repeated occasions.on

Legislation forcecurrently in

The freedom expression of associationof opinion and and the freedom are
Constitution.guaranteed Swedish Legislation restricting theseall in theto

forrights is, racistThere example, prohibition againstextremely rare. no
organizations. legislation exists, against ethnic dis-Other however,

crimination.

There provisions the Instrument of Government,basicare on
protection discrimination byagainst ethnic public authority.

A manifestations ofnumber of provisions be used againstpenal can
racism. provisions punishment forIn the Penal Code, made forare
unlawful ofdiscrimination for who conduct business interthepersonany
alia discriminates skinagainst the ground of his colour,someone on race,
national 16 §9 forethnic origin religious creed Chapter andor or
agitation for in otheragainst ethnic who statementgroup any person a or

communication which spread the public threatensamong or expresses

for ethnic other such of with allusioncontempt an group or group persons
16 §8.such circumstance Chapter Agitation against ethnicto group

also punishable according legislation the freedom of thetheto on press
in printedthe madestatement matter.
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provisions which,ofnumber whilecontainsPenal CodeThe nota
racistofbehaviour benature,directed usedspecifically being at a can
against lifeCrimes and healthviolations.and andagainst such excesses
for example. Furthermore,heading,thisundercrimes of defamation fall

Freedom of thein the PressCode andPenal Actprovisions exist in the on
punishmentliablewhich who inincitement, according toto persona a

enticeotherwise peoplethe public, attempts toto tomessage urges or
who instead inducesalia. Thecommit criminal interact, persona a

punished forcrime beparticular individual commit complicity.to cana
directed againstA balance be struck betweenhas racistto measures

for example, theorganizations restrictions in, freedomand the of

fundamentalassociation, which Theresult from these rightsmeasures.can
freedomsand listed of Governmentthe Instrument each andguarantee

inter Accordingalia freedom of association. the Instrument oftoeveryone
Government, restrictions freedom only be made concerningmayon
organizations whose activities of military the like, whichnatureare a or or
involve the persecution of ethnic of particular skin colouran group a race,

ethnic origin.or
Sweden general legislation associations. The legalpossesses no on

capacity of voluntary society recognized has adopted rulesa as soon as
and appointed committee.a

Previous deliberations and proposals

Before Swedens accession Conventionthe the Elimination of Allto on
Forms of Racial Discrimination, review made of the changes thetoa was
law which would be required that Swedish legislation would beso
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considered,Convention.the requirements of thecompatible with was
justify introduction oftheconditions in Sweden didthathowever, not a

racistagainst organizations.prohibition

of Racialof FormsConvention the Elimination AllThe on
provisionsdrafting of the theof significance for theDiscrimination onwas

offreedoms in the Instrumentof fundamental andprotection rightsthe

constitutionalpresentingfor theThe Minister responsibleGovernment.

Constitution in suchdrafting theconsidered that avoidshouldproposals one
of completein thecould be obstaclesargued thatthat put awaya way

for this therequirements Convention and,of thesatisfaction the reason,
included.restrictions of associationfor inpossibility the freedom was

thisorganizations afterconcerning racist haveagainstQuestions measures

inconsidered number ofbeen contexts.a
1984in its inproposed finalCommission Discrimination reportThe on

introduced. The proposalprohibitionoutright should be notthat wasan
Ethnic Discrimination1986, ActIn Counterhowever. theadopted, Act to

Discriminationof the Ethnicaccording Officeadopted, which thetowas
application of provisionstheestablished. ofTheOmbudsman onwas scope

expanded.ethnicagainstagitation group was
appointed.XenophobiaandCommission1987, against RacismIn wasa

organizations,againstprohibitionCommission recommendedThe a
of particularpersecuting ofinengaged race,persons apersons groupsor

inparticipation suchethnic proposed thatorigin.skin colour or was
didCommissionTheoffence.should be made criminal not,organizations a

reactionseffect. Thethatproposalslegislative tohowever, present any
198990BillGovernmentbodiesreferral In themixed.from the onwere

reservationsEthnic Discrimination, strongMeasures counterto were
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expressed against such restriction in freedomthe of whichassociationa a
prohibition against racist organizations would involve.

The situation in other countries

thisIn section, short given of legislation the ofandaccount extenta
organized racism in number of countries with similar Swedenview toa a

racial discrimination freedomand the of association. Denmark, Norway,on
Finland, Canada, the Netherlands Germanyand countriestheare among
which like Sweden have acceded the Convention Elimination oftheto on
Racial Discrimination without making reservations. Australia, France,any
the United Kingdom and Austria have the other hand madeon

. interpretative that they do regard themselves being boundstatements not aså
l introduce legislation which would curtail the freedomto association.of The

USA has signed Conventionthe but ratified it.not

Deliberations

criticismsThe Commission does consider that the Swedennot directed at

for introducing outright racistofare a reason prohibitionper se an
organizations and for making criminal offence in suchparticipatea to
organizations. does, however, give theexamine whethertocause
interpretation of the Convention, made by Sweden justified.tillup now,

The Commission in this section itsreports theinterpretattempt texton to
of the Convention and has drawn the conclusion readingthat reasonablea
of that the States Parties obliged their legislationdomesticare to
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impossiblemake organizationsfor racistall andto toextents purposes
individual from racist activities,participating inand forbid theoperate to

but that necessarily fulfilled by ofthis need beobligation not means an
racist organizations Commissionoutright Theprohibition against such.as

Swedishconsiders stands the satisfies thelegislationthat seperas now
requirements Convention.of the

opinion, however,The Commission otherof the that there reasonsare
againstprotection racist organizations. importantfor strengthening the

takes international seriously andcriticismdemonstrate Swedenthatto

racism Therestrives against effectively possible.workto areascarry ason
organized racism gaining ground. Swedenfurthermore besigns that can

development theconsidered following the slowerbe atto pace assame a
from thecountries where nazist and other ideasother Western European

foothold and wheresurprisingright inhaveextreme recent years won a
dimensions.acquired disturbingracist extremelyviolence has in casessome

residentialform of refugeeSweden, attackIn statistically centressome on
Thereweek duringhas been third the threemade past years. noevery

otherbeen behind incidents. Inproof organized racists have thethat some
particularbeen established betweenconnexion has, however, acases, a

committed. Legislation should be drafted thatassociation and offences so

aroundwhich in the worlddevelopment in the direction be uscan seena
be effectively checked.can

associations, whichdirected againstAdditional legislation should benot

of Against suchby propaganda.onlyattempt to operate means
effective.ethnicorganizations, provision agitation againstthe on group

covered by thisxenophobic propagandaTo the that racist and notextent

in freecountered in thoroughgoingprovision, such ideas be way aacan

debate and rejected by public opinion.
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realizerather against theirassociations which racist ideastoattempt

through violence similar againstcriminality thatpropertyor persons or
further legislation associations whichbe justified. such easilycan can

intodevelop subjectedreal danger for theirboth the attentionstoa groups
forand the democratic of racistsociety. Against this organization,type a

protection possibilitythebe desirable that provided forstrong toappears so
in the Instrument of Government restrictions in the freedomfor of

association should be made of.use
The Commission does wish, however, concerning thesenot not even

especially dangerous of racist organizations, prohibitiontypes to propose a
directed against the associations primarilysuch. The that suchreasonas
legislation would Considerable difficultiesprobably be effective.not can
be foreseen in being associationable identify with sufficienttoeven an
precision be able prohibit maintaining banwell hadto to aas as once
been made.

The Commission criminalizationof the opinion, thathowever, of the

individual’s participation associationsin especially dangerous feasiblea
of increasing protection.way

CommissionThe further considers offences whichthat committedare
from racist motives with racist should punishedbecomponentor a
especially severely.

Proposals

The Commission that freedom of association should be able betoproposes
restricted of persecution of other of people besides ethniccases groups

i.e. against immigrants refugees. The Commission furthergroups, or
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of GovernmentInstrumentcontained in thepossibilitiesthethatproposes
persecutionalsoshallof associationof the freedomrestriction oncoveron

creed.origin religiousof nationalgroundsthe or
RacismOrganizedproposedCodeprovision the PenalA onnew

proposed that thoseRacism.OrganizedSupportGivingand to
inorganization, whichgivinginparticipating engagessupport to anor

especiallyparticularincitinginstigatingpersecution throughracist or
forimprisonmentfinesoffence liable mostof shall be atserious totypes or

formingapplyprovisions shallThe to anany persontwo sameyears.
Concerningpersecution.suchinwhich intendedassociation to engage

participation takesassociationformationthe of thewherethose orcases
in printedcommunicationsgiven in ofthe form matter,place supportor

accordingpenaltysubjectmadethese actions beproposed that shall to

of thefreedomof the legislation theprovisionsthe press.to on
Freedomcovered by theoffencesaddition be thethat madeproposed toan

effect.‘thisActPressof the to
attituderacistthat theorganized racismproposal notThe meanson

decisiveinsteadtried. Whatbeassociation such which shallof the as
persecutionengaged inhaveorganization saidthe bewhether tocan

of racist crimes, namelyparticipating in inciting particularthrough typesor
organizatio-coercion. Thecontaining elements of violence, threatsthose or

oftheByimportance.association without conceptthat the hasformnal

repetitionofdegreewithcriminal activitiespersecution ormeant some

intensity.
racistformotivesracistCommission further that orThe proposes

inincreasefor thegroundgeneralcrime shall constitutecomponents aa
would theprovisionslegislativepunishment.of Suchseveritythe a

existingthecomplementCommission appropriateform toof theopinion an
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protection against those organizations which thenot mostare among
dangerous but which through their activities still inspire their supporters to
harassment and similar behaviour.
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Författningsförslag

14 regerings-§Förslag i 2 kap. andra styckettill ändring

formen

sammanslutningar vilkasendast såvitt gällerFöreningsfriheten får begränsas

förföljelseliknande eller innebärverksamhet ellermilitärär natur avav
hudfárg,grundfolkgrupp sådan påeller av ras,grupp av personerannan

eller trosbekânnelse.nationellt eller etniskt ursprung

brottsbalkenFörslag 16 7 §till kap.

i ellersammanslutning, medverkaOm någon deltar i attsom genom
innebär våld, hot eller tvång måstetill brottslighet ansessomuppmana

på grundsådanförfölja folkgrupp eller personer av ras,grupp avannan
trosbekännelse, döms företniskt ellerhudfárg, nationellt eller ursprung

skallfängelse i två år. Detsammaeller högstorganiserad till böterrasism

idkasammanslutning avsedd sådanärbildargälla den attsomsom

förföljelse.

ekonomiskt stöd tillellerlokal eller lämnarupplåterDen annatsom
för stöd åt organiseradi första stycket dömssammanslutning som avses

straff.tillrasism samma



30199175sou

tryckfrihetsförordningen164 § punkttillFörslag 7 kap.

organiserad rasism, varigenom16. eller stöd årorganiserad rasism någon

sammanslutning,tilldeltar i eller lämnar stöd medverkaattsom genom
brottslighet innebärfrämjatill eller på sätt våld, hotannat somuppmana

ellereller tvång förfölja folkgrupp sådanmåste anses annan grupp av
eller etniskthudfärg, nationelltpå grund ellerpersoner av ursprungras,

trosbekännelse.

Förslag till ändring i 1952981 § lagen med särskilda

bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmålom

1 Vad i denna lag stadgas tillämpning vidskall förundersökningäga

angående

brott i 13 kap. 5 5 §eller b brottsbalken brottetsom avses a om
innefattar gärning i 4 § nämnda kap. sägs,varom

brott i 13 kap. 4 eller 5 16 18kap. 7 kap. 3 eller 4som avses
§ eller 19 kap. 8 10eller § brottsbalken,

brott 3i kap. 5 6eller § eller 4 kap. 3 eller 4 §som avses
brottsbalken, gärningen innebär förgripelse Konungen ellerom mot annan

18är nämnd i 2kap. § balk, ellersom samma
försök, förberedelse eller stämpling till brott nämnts, sådansom ovan om

gärning belagdär med straff.
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brottsbalken2 § punkt 729till kap.Förslag

eller
innehållit rasistiskaeljestellermotivrasistiskabegåtts7. brottet avom

inslag.
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l Uppdraget

denbakgrundskall utredningen199037Enligt direktiven Dir. mot av
FN-konventionenbristande uppfyllelseförSverigekritik riktats mot avsom

ochutreda behovrasdiskrimineringformerför avskaffande alla avav
etniskochrasistiska organisationerlagstiftning motutformning motav

diskriminering.etnisklagenöverarbetslivetdiskriminering i motsamt se
organisationer.rasistiskafråganbehandlasdelbetänkandeI detta om

förfinnaskanvilka alternativbedöma atti delUppdraget är denna att som
lagstiftning påföreningsfrihetenförbibehållen respektmed genom--

i sinorganisationerutöka skyddetlämpligaste och effektivaste sätt mot som
Utredningen harrasdiskriminering.tillfrämjarverksamhet och uppmanar

direktivenenligt haft att

reglernasländervilka förekommer i andrastudera samtregelsystem som-
effektivitet,

formlagstiftning iutformningenöverväga lämpligheten och somenav-
organisa-faktiska förekomstendenförbuddirekt motinte innebär avett

individens beteende,sigtioner riktar motutan

bildandet,ocksåsålagstiftning kan skärpasnuvarande attöverväga om-
kriminaliserasverksamhetrasistisk samtstödjandetochdeltagandet av
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sistadäribland i hand andralagstiftningsalternativ,andra omöverväga --
organisationsförbud.otillräckliga ettalternativ bedöms -
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FN-konventionenlför avskaffande alla2 av

rasdiskrimineringformer av

rasdiskrimineringformerför avskaffande allaFN-konventionen avav
1969.i kraft Den harträdde år1965generalförsamlingen ochårantogs av

1971ratificerade den år129 Sverige,däriblandtillträtts stater, somavnu
SÖ saknasBland de länder197140, och övriga länder.nordiska som

USA.finns

människorjämlikhet mellanfaktiskövergripandeKonventionens mål är

etniskteller nationellt ellerhudfärgpå grundåtskillnadutan av ras,
diskrimineringsgrund. Sá tillTrosbekännelse finns medinte somursprung.

diskrimineringetnisksvenski rätt använda begreppetdetärvida mer
rasdiskrimine-slut pågöraKonventionen åläggeromfattande. attstaterna

från enskildaävenformer såledesochalla dess uttryck,iring personers

livetomfattar offentligadetsammanslutningars sida. Konventionenoch

life.public

rasdiskriminering, delsfördömai konventionenåläggs delsStaterna att

rasdiskriminering och delsavskaffapolitik syftar till attföra attatt somen
människor oberoendemellanåtgärder främjapositiva jämlikhet avgenom

m.m.I38



36199175SOU

Rasdiskrimineringskommittén2.1

särskilt tillsatt kommitté med personligtEn valda bevakarledamöter att

Konventionsstaternakonventionen efterlevs. har rapporteraatt om
utveckling åtgärder på det aktuella området till påoch kommittén, som

årligen yttrande generalförsamlingen.grundval dessa tillrapporter avgerav
i tredje utskottet.Rapporterna diskuteras

Kommittén inte tillagts någon jurisdiktionhar konventionsstaternaöver

slutlig tolkningsrätt Deneller någon generell över konventionens regler.

konventionstextenbehörighet tydadock ha i avseenden ärdeatt somanses
nödvändiga för kommitténs verksamhet, omfattningenvad gällert.ex. av

kommitténrapporteringsskyldighet. Vid tillfällen hittills hartrestaternas

sitt sinpublicerat redogörelser för arbete och huruppfattning omegen
Årkonventionen tolkas och tillämpas. 1978 översiktbör allmängavs en
första övrigautvecklingen under kommitténsöver åtta bådaår. De

1983 innehöll tillämpningenochredogörelserna år granskningarutgavs av
7. Beträffande artikel 5 ingåendeartiklarna 4 finns vidareav resp. en

analys tidigare framstående ledamot publicerad. lkommitténav en av
övrigt blir kommittéledamöternas bedömningar medkända sambandi att

publiceras.yttrandena till generalförsamlingen

Kommittén efterkan särskilt medgivande från konventionsstat ta emot

och behandla klagomål från enskilda medkränktssig hasom anser
avseende på någon rättighet i konventionen. förSverige deär ett av
närvarande fjorton länder medgivit kommittén prövakompetens attsom
sådana klagomål. Fram till 1990år har endast behandlatsklagomålett av
kommittén.

Kommittén kan vidare anmälan frånta emot konventionsstat mot enen
för inte uppfylla förplikelsernaattannan Omenligt konventionen.
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nås efterinte viss förlikningsprocedur införuppgörelse mellan staterna

kommittén, hänskjuta internationellapå begäran tvisten tillkan denna

Ännu anmälandomstolen. detta inte gjorts.slaghar någon av

på åtgärder2.2 krav rasistiskaKonventionens mot

organisationer

Sverige ledamöter i inte i allakommittén förhar kritiserats attav
krav, rasistiska organisatio-avseenden konventionens bl.a. föruppfylla att

förbudinte direkt iföremål för svensk lag.är ettner

Det artiklar i konventionen fråganfrämst följande berörär som om
organisationer här.skyddet understrykningar gjordarasistiskamot

sin helhet i SOU 198914.Konventionstexten återfinns i

Artikel 2

förbinderKonventionsstatema fördömer rasdiskriminering och sig att

syftande tillmed medel och dröjsmål föra politikalla lämpliga utan en
till främjaalla dess former ochavskaffa rasdiskriminering iatt att

förståelse vilket syftemellan alla iraser,

a förbinder icke inlåta på handlingarsigkonventionsstat sig attenvar
eller rasdiskrimineringbruk innebär mot personer, grupper avsom

offentliga myndigheteroch tillse allaeller institutioner att attpersoner
enlighet mednationella lokala, handlarsåväl ioch institutioner, som

förpliktelse,denna

för, försvara ellerförbinder icke verkakonventiønsstat sigb attenvar
eller sida,rasdiskriminering från organisationersstödja personers
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åtgärder föreffektivac konventionsstat skall vidtaga granskaattenvar
myndighetsutövninglokalregeringsmaktens nationell ellerövrig ochsamt

för alla lagar och bestämmelserändra, upphäva ogiltigförklaraelleratt

har till verkanupphov till rasdiskriminering eller redanattsom ger

e konventionsstat förbinder där så lämpligt,sig äratt,envar upp-
ochorganisationer rörelser, flera ochmantra representerarsom raser

syfiar till integrering, främja användandet andra medelatt av att
avskaffa skiljemurar mellan motarbeta alltoch sådant kanattraser som
få till följd ökad splittring mellan raser.

Konventionsstaterna skall, föranlederomständigheterna därtill,när

vidtaga särskilda och konkreta åtgärder på sociala, ekonomiska,

kulturella och andra områden för åstadkomma tillfredsställandeatt
utveckling och skydd för eller därtillvissa hörande enskildarasgrupper

syfte tillförsäkrai dem fullt och likaberattigat åtnjutandeattpersoner av
grundläggandemänskliga rättigheter och friheter. Dessa åtgärder får i

fall ledaintet till olikvärdiga eller skilda rättigheter upprätthålles föratt

olika sedan syfiet med åtgärderna uppnåtts.rasgrupper

Artikel 4

Konventionsstatema fördömer all propaganda och alla organisationer,

grundar på uppfattningarsig eller teorier någon ellersom att ras
hudfärgviss eller etnisktvisst överlägsenpersongrupp ärav ursprung

någon eller söker rättfärdiga eller främja rashat och dis-annan som
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ochomedelbaravidtagaförbinderform, signågon ochkriminering i att

eller utövandeallt främjandeavskafiaåtgärder syjtande tillkonkreta att

diskriminering-Sådanav

en. 4.

offentliga institutioner,ofentliga ellertillåta myndigheterickec vare

rasdiskrimine-tilleller ellerlokala,nationella främjasig uppmanaatt

ring.

5Artikel
denna2fbrpliktelsema artikeliuppfyllande de grundläggandeTill avav

avskafiaförbjuda ochförbinder sig konventionsstatenta attkonvention

tillförsäkraochalla dessrasdiskriminering i former att utanenvar,
ellernationellt emisktgrundad pä elleråtskillnad hudfärg ursprung,ras,

följandedtnjutandet rättighetersärskiltlagen, vadinför ilikhet avavser
och andra rättsskipandedomstolarlikatill behandling införa rätten

organ,
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b till personligrätten säkerhet och till skydd från blistaten mot att ut-
för våld eller kroppsskada någonsatt myndighetsperson ellerav av

någon individ, eller institution,grupp

c politiska rättigheter, synnerheti deltagarätten valiatt röstaatt-
och valbar på grundval allmän och lika delvara rösträtt,av att taga-

landetsi styrelse och allmänna angelägenheter på alla plan och påatt
lika villkor ha tillträde till ofientlig tjänst,

d andra medborgerliga rättigheter, i synnerhet

ä fritt och bosättarätten sigröra sigatt inom gränser,statens
ii lämna vilket helsträtten land,att också ochdetsom attegna,
återvända till det landet,egna
fiii till nationalitet,rätten

iv till äktenskap och val make,rätten av

v egendomrätten elleräga tillsammansatt medensam annan,
vi rätten ärva,att

vii till tanke-, och religionsfrihet,rätten samvets-
5... .H11 i m]t

nu u ti. In .in ä,

e ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, synnerheti
ä till arbete, till fritt valrätten anställning, ochtill rättvisa gynn-

arbetslöshet,arbetsvillkor, till skydd för likasamma mot till lika lön

arbete, till rättvis och län för arbete,gynnsam
ii bilda och anslutarätten tillsig faclqörening,att

iii till bostad,rätten

fiv till allmän hälsovård,rätten sjukvård, trygghetsocial och
allmänna tjänster,

v till undervisning och utbildning,rätten

vi deltaga likarätten på villkor kulturellatt i verksamhet,
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till för allmänhetenfå tillträde varjerätten avsedd plats elleratt ser-
viceinrâttning, kommunikationsmedel,såsom hotell, kaféer,restauranger,

och parker.teatrar

Innebörden konventionsstatemas åtaganden enligt dessa artiklar harav
blivit föremål meningarför delade vad gäller skyldighetstaternas att
lagstifta. Artikel 2 lagstiftningfastslår endast behöver tillgripasatt om
andra åtgärder förinte tillräckliga avskaffaär rasdiskriminering. Artikelatt

4 ålägger ovillkorligtill skyldighet lagstifta bl.a.staterna attsynes moten
rasistiska dockorganisationer, vilket skall ske med vederbörligt beaktande

bl.a. de irättigheter artikel 5. fallFör det kravet påav som anges
lagstiftning uppfattasenligt artikel 4 ovillkorligt kan det komma isom
konflikt förmed kravet respektpå yttrande- och föreningsfriheten i artikel

Konflikten förbudsföreskriftenmellan i artikel 4 och yttrande- och

föreningsfriheten iförutsågs redan samband med behandlingen FNav s
rasdiskrimineringsdeklaration, nionde artikel föreskriver åtgärdervars av

slag iåläggs konventionen. De nordiska ländernastaternasamma som
röstförklaring, där de uttalade det enligt deras lagstiftning inteattavgav en

straffbart åsikter ochuttrycka lagändring i syfte möjliggöraatt attvar atten
åtal organisationer för de framförde åsikter skullemot att ettses som
allvarligt bakåt. uttalade vidareDe densteg att antagna texten var en
principförklaring och inte bindande regler.

Vid den behandlingen konventionstexten i tredje utskottetsenare av
insköts på nordiskt initiativ i artikel 4 hänvisningen till rättigheterna i

5 förartikel komma tillrätta med konflikten mellan förbud ochatt

åsiktsfrihet. fransktPå förslag tillades i syfte hänvisningen till densamma
förklaringenallmänna de mänskliga rättigheterna.om
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tolkats så artikel 4många attstaterdärefterharKonventionstexten av
åtgärder inte ividtaga stårskyldighet somovillkorlig attinnebärinte en

förgarantier bl.a. yttrande-,konstitutionellamedöverensstämmelsefull
liten minoritetendastTrots staterföreningsfriheterna. att en avochåsikts-

inte har antagitmångadet4artikel är somsig mothar reserverat
ordalydelse.artikelnsmedi enlighetlagstiftning

konventionentolkningSveriges2.3 av

ratificeringeninför utgickkonventionstextengranskningSverigesVid av
räckviddenfrån för-departementschefen attutredningensåväl avsom

begränsades uttrycket den4enligt artikellagstiftapliktelsen avatt
2artikel och förpliktelsensipåkallaromständigheterna attlagstiftning som

förhållandena i vederbörandefaktiskadeavgjordesomfattning således av
60 ft.197087196868 27 ochSOUstat s.s. prop

fortfarande4 be-artikel ärtolkningenofficiella svenska attDen av
lagstifta varje harabsolut tvånginte innebärstämmelsen utan att statattett

skall användas för uppfyllavilka metodersjälv bestämma atträtt att som
till rättigheterna i artikelhänvisningenuttryckligakonventionens syfte. Den

för inte införauppfattning5 enligt hittillsvarande svensk attutrymmeger
lagstiftning föreningsfriheten. Sverige sigskulle kränka t.ex. ansersom

bl.a. bestämmelserna hetsuppfylla konventionens krav motomgenom
diskriminering.folkgrupp och olaga
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Kritiken Sverige2.4 mot

uppfattningensvenska har visat sig oförenligemellertid med denDen vara
vissa ledamöter rasdiskrimineringskommitténtolkning konsekventsom av

1972. artikeluttryck för sedan år innebär 4 ovillkorligtgivit Enligt dem ett

förbjuda rasistiska Artikelnåtagande organisationer. äratt att se som en
i förhållande i sin inhemskaspecialregel till 2. Staterna skallartikel

kriminalisera handlingar förbjudalagstiftning både och rasistiskarasistiska

syfteorganisationer. Detta skall ske förebyggande såledesi och ocksåäven

rasdiskriminering iinte förekommer landet. Enligt dessanågonom
begränsningkommittéledamöters uppfattning fri- och rättigheterär aven

oundviklig och godtar således inte hänvisningi vissa fall och deacceptabel

och föreningsfrihet anledning lagstiftning.yttrande- underlåtatill attsom en
ledamöter rasdiskrimineringskommittén har upprepade gångerNågra av

1979 framåtoch Sverige för uppfylltinte hafrån år uttalat kritik attmot
År 1980konventionsåtagande infördeenligt kommittén i sinasitt artikel 4.

för de skulle informerariktlinjer rapportering på vilkakravstaternas att om
vidtagits för artikeln.förverkligaåtgärder attsom

År 1981 uttalade ledamöter lagstiftningöver gällandei kommittén attoro
fullotill artikel särskilt dessinteSverige överensstämde med moment

bestämmelser rashetsande intebestraffar propagandaansågb. De att som
eftersom inte itillräckligt, organisationer förbjudnarasistiska varvar
uttrycktesVidare den regeringenförhoppning svenskaSverige. atten om

åtgärder för lagstiftningen till föreskrifterna ividtagaskulle att anpassa
A36dok 18,FN 344.artikel 4 p

År påminde1983 ledamöter kommittén Sverige enligtattomav
förbjudaoch organisationerkonventionen olagligförklaratvunget attvar

rasdiskriminering.aktiviteter, Man konstateradetilloch uppmuntradesom
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diskrimineringsutredningenockså hade påvisat rasistiska manifesta-att att

fortfarandetioner förekom i Sverige och begärde den bakgrundenmot att

den svenska regeringen skulle juridiskt motivera varför Sverige inte ansåg

sig förpliktat införa sådana lagregler kommittén upprepade gångeratt som
begärt A3818, 435.FN dok Samma år ställde sig kommitténp som
sådan bakom artikel 4hur uppfylldes, författatsrapporten om avsom
kommittéledamoten Inglés inför den andra världskonferensen rasismmot

och rasdiskriminering FN ACONF 11910,dok 1983. I sägsrapporten

rubriken Sammanfattningunder och rekommendationer följande.bl.a.

Staterna enligt artikel 4är skyldiga lagstifta rasdiskrimineringävenatt om
rasistiskaoch organisationer inte förekommer, eftersom också harartikeln

förebyggande syfte. förRespekt yttrande- ingetoch föreningsfrihet ärett

hållbart lagstiftning. Dessa rättigheter absoluta.inteärargument mot

Tvärtom får enligt den förklaringende allmänna mänskligadeom
rättigheterna ialdrig strid syftena ochutövas principerna FN-stadgan,imot

människorsdvs. bl.a. alla lika värde och varjerätt till lika skydd mot

åtskillnad. Vidare framhålls den internationella konventionenatt om
medborgerliga politiska rättigheteroch uttryckligen inskränkningartillåter

yttrande- och mötesfriheten för skydda fri- ochandra grundläggandeattav
inskränkningarrättigheter. Det ologiska i yttrandefrihetenatt genomav

ideexempelvis förtalsbestämmelser acceptabla sigsägerländeranses som
inte kunna godta inskränkningar föreningsfriheten påpekas.t.ex.av
Eftersom rasdiskriminering klartutgör brott börinternationellett rätt,mot -
inskränkningar grundläggande rättigheter motiverade. Ivälav vara

uttalas vidarerapporten kommittén straftbeläggningatt attanser av
främjande eller uppmaning till rasdiskriminering inte tillräckligtär attutan
organisationer ägnar sig sådan verksamhet förklarassom också måste
olagliga det dessutomsamt krävsatt straffbestämmelser ideltagandeför
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organisationerna. kommittén sigSlutligen sägs förväntaratt att staterna

uppfyller artikel 4 inom rimligåtagandena enligt tid.
År 1987 kommittén organisationer,fastslog rasistiskaledamöter attav

isådana omnämnts den svenska måstenynazistiskat.ex. rapporten,som
förbjudas. artikel 4 inte ovillkorligtSveriges innebär kravtolkning att ett

på lagstiftning uttryckligen.avvisades

1989Iden behandlades redovisa-kommittén årsvenska rapport avsom
bl.a. tillämpningsområdetdes för bestämmelsen hetsutvidgningen omav
folkgrupp. på särskilthade uppdrag kommittén studeratsRapportenmot av

förklaradeden Han sig nöjd med den vidtagnaargentinske ledamoten.av
ändringen, ansåg reducerade möjligheten för rasistiskavilken han

förklarade mycketorganisationer vidare Sverigeverka. Han attatt var

nära artikel anfördeuppfylla konventionens Den västtyske ledamotenatt

i den svenska hittasamband granskningen måstemed rapporten attav man
förbud organisationer,balans föreningsfriheten och rasistiskamellan moten

fullt möjlighetinte uppfyllda så längekonventionens krav attatt varmen
organisationer saknades. sovjetiske ledamotenrasistiska Denstoppa

uppfattning skyldigaframförde sin konventionsstaterna ärdäremot attsom
lagstifta föreningsfriheten måste inskränkas i skälig utsträckning.ochatt att

.efterhördes förenings-Vidare vid granskningen frågan förbud visaviom om
och åsiktsfriheten i den riksdagen.debatterats svenska

1991Vid Sveriges tionde i påpekadesgranskningen rapport attmarsav
förefaller åsikts-föreningsfriheten i Sverige värdesättas ochänmer

yttrandefriheten. tillsättandet innebarEn ledamot uttalade EDUatt av en

mycket positiv utveckling. Det förhållandet utredningsdirektiven klartatt

formligt organisationsförbud förstuttalar skall övervägasatt ett som en

inte kommittéledamöterna.sista berördesutväg av
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huvudsaklig del framförtstillsåledesSverige harKritiken avmot
Kollektivarasdiskrimineringskommittén. uttalandenenskilda ledamöter av

och då ihuvud ytterst sparsamttagetöverförekommerkommitténfrån
generalförsamlingen.föreläggasrekommendationer attallmännaform av

justgälltbl.a. otillräckligemellertidharrekommendationerSådana
Å hörsidan Sverigeandra till deorganisationer.rasistiskalagstiftning mot

konventionen och ocksåföljasöktlojalasthaländer somansessom
Såföregångsland. avslutadeskommittén t.ex.framhållits ettsomav

i anledning den1989 Sveriges representanti augustiutfrågningen av avav
på hela kommitténsledamotmedSverige avlämnade attrapporten en

sinstolt över respekt för debordeSverigeförklarade,vägnar att vara
de högsta krav.mötte Deochmänskliga rättigheterna rapportenatt

Sverigespå grund högaställtsdet, hadefrågorna, sadeskompletterande av
fler frågor.desto I FNsbättreområdet, dvs.standard på rapport,

kommitténkonstateradesgranskningenpresskommuniké att ansett attom
Ävenkonventionens krav. viduppfyllagälldeSverige låg i detnär atttopp

för Sveriges1991 framfördes högt beröm sättrapporteringstillfállet år att

främlingsfientlighet.rasism ochbekämpa

kritik framförtsockså denutrikesdepartementet uppfattasInom motsom

inte stöder sig påeftersom denSverige mindre besvärande, ensom
konventionen inte hellertolkning ochinternationellt vedertagen av

form jurisdiktion påframförts internationellt med någonett avav organ
SverigeUppfattningen inom utrikesförvaltningen är har stödområdet. att

därför intei konventionstexten för sin tolkning och det är svårtatt att

internationellttillbakavisa den kritik förekommit. Sveriges rykte somsom
Åföregångsland området bedöms inte hotat. andra sidanpåett vara anses

det Sverige visar sig lyhört för internationell kritik.angeläget Denatt

rådande uppfattningen varitockså det hade önskvärt Sverige iär att att
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vissa andra länderlikhet med sig artikel 4 i samband medreserverat mot

i efterhandAttratiñceringen. korrigera detta bedöms emellertid som

uteslutet.
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3 Gällande rätt

Åsikts- föreningsfrihetoch yttrandefrihet rättigheter i principärsamt som
tillförsäkras svenska grundlagen.alla i den Lagstiftning inskränkersom
dessa rättigheter förekommer Det saknas förbudytterst sparsamt. t.ex. mot

rasistiska finns inteorganisationer. Det heller andra lagbestämmelser som
riktar sig direkt organisationerdetta slags finnssådana. Däremotmot som

lagstiftning diskriminering.etniskmotannan

3.1 Regeringsformens skydd diskrimineringmot

De grundläggande bestämmelserna skydd etnisk diskrimineringmotom
finns i regeringsformen. 1 2 § fastslåsI kap. den offentliga makten skallatt

utövas människorsmed respekt för alla lika värde och för den enskilda

människans frihet värdighet, liksomoch etniska, språkliga och religiösaatt

minoriteters möjligheter behålla och utveckla kulturliv böratt ett eget

främjas. 2 15I kap. § lag eller föreskrift inte får innebärasägs att annan
att någon medborgare missgynnas därför han med hänsyn tillatt ras,
hudfärg eller etniskt tillhör minoritet. 2Vidare i kap.stadgasursprung en
20 § första 7stycket utlänning här i riket likställdär med svenskatt

medborgare i fråga skydd missgynnas på grund hudfárgmot attom av ras,
etniskteller ursprung.
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3.2 Straffbestämmelser

flertalfinnsUtöver dessa grundläggande bestämmelser straffrättsligaett

i brottsbalken, användas även brottslighetenregler självfallet kan närsom
ingår iled organiserad verksamhet.ettsom

Den i näringsverksamhet, anordnandet allmänvid sammankomstsom av
eller offentlig tillställning diskriminerar på grund hudtärg,avannan ras,
nationellt etniskt kaneller trosbekännelse dömaseller för olagaursprung
diskriminering 16 9kap. §. gäller ocksåBestämmelsen den ärsom
anställd i offentlig tjänst eller innehar uppdrag.allmänt

Vidare kan meddelandeden i uttalande eller sprids hotarannat somsom
eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller sådanannan grupp av

med anspelning ellerpå hudfärg, nationellt etnisktpersoner ras, ursprung
eller 16trosbekännelse dömas för folkgrupp kap. 8hets §. Ommot

gämingen begås i tryckt skrift finns motsvarande bestämmelse hetsen om
folkgrupp Äveni tryckfrihetsförordningen 4 § ll.7 kap. bestämmel-mot

i brottsbalken 16 5 tryckfrihetsförordningenkap. § och 7 kap. 4serna
§ 10 uppvigling kan tillämpas skydd rasistiska aktioner.motom som
Enligt straffas infördessa lagmm den muntligen menighet ellersom
folksamling, i skrift sprids i meddelande tilleller allmänhetenannatsom

eller eljest förleda brottsligsöker till bl.a. gärning. Uppmaninguppmanar

inte riktar sig till vissaallmänheten till viss eller kanutansom personer
enligt 23regler i kap. 4 § brottsbalken föranleda för medverkan tillansvar
brott.

Brottsbalken innehåller regler, specielltäven utan attsom avse
beteenden rasistisk karaktär, kan användas för skydda enskildaatt motav

Ävensådana kränkningar.övergrepp och dessa regler kan naturligtvis

användas på gärningsmän, medhjälpare och anstiftare i vanlig ordning
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brottsligheten ingår organiserad verksamhet. Brotten liviockså när moten
3 kap., misshandel,i såsom mord, dråp och kanoch hälsa tas som

Bestämmelserna i tvång, olaga hot, hemfrids-4 kap. olagaexempel. om
12ofredande, liksom i kap. skadegörelsebestämmelserna ochbrott och om

Ärekränk-myndighetsmissbruk i20 också komma fråga.i kap. kanom
5i kap. smädarandra exempel. Den medningsbrotten är som annan

tillmäle eller beteende med anspelning påkränkande skymfligt t.ex.annat

5 3etniskt förolämpning kap. §.kan för Etteller dömasursprungras
förolämpningsbrott kan föranleda allmänt åtal.sådant numera

3.3 Närmare folkgruppbrottet hets motom

hets 16 8Bestämmelsen folkgrupp kap. § brottsbalken centrali ärmotom

lagstiftningensvenska har utformats i avsikt ii rasism. Denden attmot

förhindra rasistiska verksamhet.praktiken organisationers

brottsliga gämingen inågon uttalandebestår i ellerDen annatatt

sprids hotar missaktning för folkgrupp ellermeddelande uttryckerellersom
anspelning hudfárg, nationelltsådan påmedgrupp av ras,personerannan

etniskt eller Straffet fängelse i högst tvåärtrosbekännelse.eller ursprung

ringa, enligt bestämmelsen straffbartbrottet äreller,år böter. Det ärom
hörtuttalande vad någongöra spridasåväl ettatt att man av annan.som

inte skriftligomfattar och framställningmuntligendastStadgandet utan

framställning i skriftbild åtbörder.kaninteäven samtt.ex. anses somsom
1948.hetsBestämmelsen tillkom år Den harfolkgruppmotom senare

tillfällen. Sverige tillträdde konventionenIvid samband medskärpts tre att

rasdiskriminering borttogs eller förtalet skullehotet hakravet attmot

föroffentligt I ställetstraffbarhet inträda. räckte det medskett skulleatt att
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yttrandet direkt riktats till allmänheten spritts till denna,ha ändåutan att

exempelvis uttalanden i privata krävdesupprepade samtal. Detgenom
blandemellertid gämingsmannens uppsåt omfattade spridningatt en

Straff inte uppsåt varitskulle således uppträdaobestämd krets. hansom
i organisation medlemskret-inriktat exempelvis medlemmarpå ävenen om

varit vidsträckt.sen
År till kollektiv1982 utvidgades bestämmelsen omfatta andraävenatt

folkgrupp.änpersonerav
bestämmelsen i1989 trädde den ändringenl januariDen senaste av

uttalandeför straffbarhettillräckligtkraft. Det hot ellerär att ettettnumera
sprids. skallhuvud Avsiktenaktuellt slag detöver ärtaget att varaav

privatainom den helt sfáren yttrandenotillåtet spridaänatt annat som

folkgrupp. medmissaktning Skärpningen tillkomuttrycker hot eller mot en
önskemåluttryckliga motiveringen det starktden samhälleligt attatt ettvar

Ocksåverksamheten i rasistiskaförsvåra interna organisationer.även den

ärförening ellerspridning inom avgränsad personerannanen grupp av
ändringen straffbelagd.efter

fdreningsfrihet3.4 Yttrande- och

Åtgärder rasistisk rasistiska vägaspropaganda och måsteorganisationermot

bliföreningsfriheten kande inskränkningar bl.a. yttrande- ochmot somav
dettaföljden. finns därför anledning studeraDet gällande rätt ävenatt

område.

innehållitRegeringsformen RF har alltsedan den 1974årantogs

grundläggande fri-bestämmelser till skydd för och rättigheter yttran-som
föreningsfrihet.de-, informations- och Frågan rättighetsskyddets ut-om
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formning har emellertidbegränsning varit föremål för förnyadeoch

tillfällen.överväganden vid flera senare
2 varjeI kap. medborgare1 det allmänna§ stadgas ärRF att gentemot

tillförsäkrad dvs. frihetyttrandefrihet, i skrift eller bild ellerbl.a. tal,att

upplysningarpå åsiktermeddela uttrycka tankar, ochsättannat samt

frihetkänslor, dvs. föroch föreningsfrihet, sammansluta sig med andraatt

allmänna syften.eller enskilda

medborgaresParagrafen svenska skydd det allmänna,mot menavser
enligt 20 åtnjuter utlänningar§ positiva opinions-stycketandra samma
friheter, särskilt föreskrivits iinte lag.annatom

2 inskränkakap. 12 möjlighet§ rättigheterna lag. EnRF attger genom
begränsning endast för tillgodosefår emellertid göras ändamålatt ett som

godtagbart demokratiskt samhälleär i och den får aldrig sträcka sig såett

långt den friaden hot åsiktsbildningen såsomutgöratt motett en av
folkstyrelsens begränsningEn får inte heller enbart pågrundvalar. göras

grund kulturell eller åskådning.politisk, religiös, sådanav annan
Yttrandefriheten 2 13får enligt kap. § begränsas med hänsyn tillRF

rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds

förebyggandeanseende, privatlivets helgd eller och beivrande brott.av
sig iDessutom får friheten näringsverksamhet begränsas. Detatt yttra

stadgas vidare begränsningar yttrandefriheten fårendast skeatt av om
särskilt viktiga det och därvid särskilt skallskäl föranleder beaktasatt

yttrandefrihetvikten vidaste möjliga i politiska, religiösa, fackliga,av
vetenskapliga angelägenheter.och kulturella

2Föreningsfriheten får enligt kap. 14 § såvitt gällerbegränsas endast

vilkassammanslutningar verksamhet militär eller liknande ellerär naturav
innebär förföljelse folkgrupp viss med viss hudfärg eller visstav av ras, av

etniskt ursprung.
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förenings-ochföreningsfrihet3.5 Närmare om

lagstiftning

bilda sammanslutningarFöreningsfriheten omfattar inte frihetbara att utan

för sammanslutningockså frihet verka inom SOUatt gemensamt enramen
ingår197575 194, l97576209 iprop. 144. Däremot förenings-s. s.

blifriheten inte för sammanslutning erkändnågon rätt att etten som
självständigt rättssubjekt.

Föreningsfriheten sammanslutningargäller för alla gradering medutan

hänsyn till deras syften inteeller form. Det krävs sammanslutningenatt

juridisk Såvälutgör bolag och föreningar andra privaträtts-en person. som
Ävenliga sammanslutningar organiseradepå sättannatavses. samman-

slutningar, innefattas.såsom byalag och aktionsgrupper, Ett visst mått av
organisation och beständighet dock föreligga för det intebör endast skallatt

fråga sammankomst, mötesfrihetenfaller in under SOUvara om en som
197575 316.s.

Möjligheterna inskränka föreningsfriheten starktär be-att sagtsom
enligt 2gränsade kap. 14 § andra Brottsbalksbestämmelsenstycket RF. om

olovlig kårverksamhet i 18 kap. 4 § det hittills enda exemplet iär svensk

på kriminalisering bildande irätt eller deltagande sammanslutning.av en
Formkrav och liknande rättsliga olikaregleringar typerav av samman-

slutningar inte föreningsfriheten.inskränkningar Hitutgöra höranses av
regler till funktionhar rättsliga förde dem villattsom ange ramarna som
begagna juridisk konstruktion innebär särskilda fördelar i formen som av
ansvarsbegränsning, minoritetsskydd Hit hör också förregler t.ex.osv.
bank- och försäkringsrörelse regler innehåller tillståndkrav påsamt som
för viss näringsverksamhet bedrivs i aktiebolags- eller föreningsform.som

förarbetena 1976I till års reform justitieministernRF yttrade angåendeav



55 199175sou

Än föreslagnamindre kan den härföreningsfrihetbestämmelsen om
bedrivsbrottslig denverksamhet ärbestämmelsen tolkas så att avomsom

bedrivs iden i ställetingreppfriadskulleenskild mot omvarapersonen
hinder vissställaVad förbjudet ärföreningsform. är mot attatt uppsom

sammanslutning. prop.bedrivslovlig verksamhet allssigi och för genom

112.197576209 s.
olikaföreningar. Förlagstiftningsaknar generellSverige typer avomen

bildande,finns formreglersyftensammanslutningar med ekonomiska om
iansvarsfrihet samlade lageninflytande ochdeltagarnasledning, omm.m.

handelsbolag ochlagenföreningar, aktiebolagslagenekonomiska omresp.
rättskapacitet såemellertidideell förening tillerkännsEn snartenkla bolag.

erfordrasregistreringstyrelse. Någonstadgar och erhållitantagitden en

inte.

Offentligrättsliga regler3.6

förvaltningsmyndigheter och andraregeringsformen skall domstolar,Enligt

förvaltningen i sin verksamhetuppgifter inom offentligadenfullgörsom
9.lopartiskhetsaklighet ochinförlikhet lagen iakttagaallasbeakta samt

människors likaför allarespektmedmakt skall vidareoffentlig utövasAll

värdighet. allmännaoch Detenskilda frihetdenför människansochvärde

allavägledande inom samhälletsdemokratins blirför idéerverkaskall att

områden.

syftar tillbestämmelser1977 innehåller179,Kommunallagen KL som

lika och ärendenbehandlaskommunmedlemmama attattgaranteraatt
likabehandlingsprincipen grund-ärdemokratiskai former. Justhandläggs

kommunala beslutkommunalbesväroch anförasläggande, motkan som
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1 § Enligt förslagetvilar på orättvis 7 kap. KL. kommunal-grund till ny
direkt lagstridigt.lag brott likställighetenär mot

inteViss meningsriktning får på det hela kommu-särbehandlastaget av
tillåtit namnlistorobjektiva skäl. En kommun, utläggningutan somnen av

för International i kommunalt bibliotek, regerings-bl.a. Amnesty harett av
förhindrad avslå begäran namnlistorrätten få läggaansetts att att uten om

för Konungen, eftersom oförenligtför aktionen Med folket varitdetta

1974 ref 17.med likställighetsprincipen R Regeringsrätten bl.a.skrev att

inte föreligga för kommunen biblioteketsskyldighet kan upplåtaattanses
slag. Om emellertidlokaler för verksamhet nämnda så sker följer avav

principer framställningar tillallmänna kommunalrättsliga tillståndatt om
efter objektivaskall bedömas Avslag kansådan verksamhet grunder.

hänvisning tillsåledes inte motiveras med företrädersökandenatt en
förtjänaåsiktsriktning stöd, för skälavslag erfordrasutansom anses av

förslag, exempelvis den verksamhet vilken stridertillåtelse begärsannat att

goda seder eller verkar störande på ordningen. gällerdetNärmot

kommunal samlingslokaler, har rättstillämpningenupplåtelse det iav
formulerats sådana lokaler opartiskt, omfattning ochkrav på i skäligett att

tillgängliga för föreningslivet eljestlika villkor skall hållas ellerpå på orten
R 1966 regerings-för tillställningar allmän betydelse ref 49. Enligt ettav

kommun1958 76 fick vissrättsavgörande R E inte behandlaen en
religiösareligiös organisation annorlunda andraän på verksammaorten

organisationer det gällde upplåtelse skollokaler.när av
O-taxaTillämpning faller inom kommunalas.k. för detav ramen

1984självstyret. Enligt JKs remissyttrande år diskrimineringsutred-över

ningens ingetslutbetänkande föreligger tvång för lämnakommunerna att

förmåner vidåt rasistiska föreningar lokalupplåtelser, inteåtminstone om
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kommunens taxebestämmelser för bedömning i varje enskiltutrymmeger
fall tillämpas.skalltaxanav om

Det förefaller kommunernasåledes har viss rätt särbe-attomsom en
handla rasistiska Vid lokalupplåtelseorganisationer. åtminstonegäller detta

den verksamhet skall äga i lokalerna kan strida motom rumsom anses
goda seder allmänna ordningen.eller den Det förefaller inte klartstöra om
det enligt kommunalrättsliga regelsystemetdet organisationensräcker att

verksamhet anstötlig. Detallmänt kan emellertid hävdas RFsattmer anses
grundläggande föreskrifter för det allmännas verksamhet allmänt ger

för rasistiskasärbehandling organisationer.utrymme av
Kommunerna sin allmännahar, kompetens inom den s.k. friautöver

sektorn, befogenhetertillagts särskilda speciallagar på vissagenom
områden. 1969596Bl.a. har kommunerna lagen kommunaltgenom om
partistöd givits ekonomiskt bidrag till politiska partier,lämnarätt att som

kommunfullmäktige.är representerade i Enligt bidragetlagen måste

fördelas lika representerade partiernabland de efter antaldet platser som
varje parti innehar. Förtroendeuppdragsutredningen 198801C arbetar

sedan år 1988 utformningbl.a. med det kommunala partistödet.en ny av
Vid sidan det mandatbundna stödet nämligenhar det i praktikenom
kommit utgå i andra former,stöd exempelvis till partiernas ungdoms-att

organisationer och lokalsubventioner, vilket medfört behov attgenom av
över lagstiftningen.se

1989977Genom lagen kommunalt tillstöd ungdomsorganisationerom
har och landsting vidare givitskommuner ekonomiskträtt lämna sådantatt

stöd. Enligt lagen får omfattastödet också politisk verksamhet. I pro-
19889023positionen uttalade föredragande statsrådet lagförslagetatt

utgjorde kodifieringendast gällande ochrätt detta betydde bl.a.atten av

organisation för få stöd måste uppbyggd fungeraoch enligtatt atten vara
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förutsättningsådan för stödNågonprinciper.demokratiskavedertagna

remissinstanser efterlyst detfleradärför inte i lagtexteninfördes trots att

statligt stöd utformatsbestämmelsemotsvarandeoch trots att an-om

norlunda.

1972625 statligt stödlagenstatsbidragNär det gäller kan nämnas om
1988374 statligt stöd tillpolitiska förordningentill partier och omV

villkor förinnehåller stödungdomsorganisationer. Den attsomsenare
demokratiskt uppbyggd medorganisationen skall självständig och envara

Däremot finnsidéer. ingenverksamhet inte strider demokratiskamotsom
partier stödi politiska kommerlagtexten vad gäller stödet tillspärr mot att

partier rasistiska tilläven med syften del.

statligt1990524 stöd tillpresstödsförordningen reglerI om pressenges
periodicitetochangivande exempelvis spridning krävsmed vilken somav

presstödsnämnden,for stöd skall 5 3 § beslutarutgå. I kap. sägsatt att som

sigtill tidningensutbetalning inte får ta hänsynstödet, vareom av
politiska enskilda frågor.iinställning eller ställningstagandedess

partier har ingenregistrering politiska betydelseBestämmelserna avom
valsedlar medparti dessskydda registreratutöver att ett mot att namn

missbrukas.
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Tidigare förslag4 överväganden och

Lagstiftning tillträdeti med till4.1 samband

FN-konventionen

Sveriges tillträde till rasdiskrimineringskonvention gjordesFNsInför en
vilka lagändringar för den svenska lagstift-genomgång krävdes attav som

iskulle stå överensstämmelse de krav konventionen ställde.medningen

Uppgiftenanförtroddes rasdiskrimine-angående förbudutredningen mot

Utredningen konstaterade förbjuda organisationer,möjligheterring. attatt

rasdiskriminering,främjade i svensk Utredningenrätt. fannsaknadessom
förhållandena motiverade kriminaliseringemellertid i Sverige inte redanatt

196868eller deltagande sammanslutningar SOUbildande i sådana s.av
62.

Sveriges ratificeringlagstiftningsärende rasdis-föregickI det avsom
krimineringskonventionen organisationsförbud.föreslogs heller någotinte

eller uppvigling tillFöredragande statsrådet främjandepekade på att av
rasdiskriminering reglermed stöd brottsbalkensstraffbar kunde beivras av

och uppvigling. Den effekt villemedverkan dess bestämmelse manomom
uttryckligt förbud utsträckning vinnavissimed kundenå ett genomman

bl.a. folkgrupp samtidigtutvidgat hetsförslag förde mot somom ansvar
197087 riksdagsbehandlingenprop. under64. hellerfram Intelades s.

197041.krav på förbudslagstiftningframfördes lLU
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fick utformningenRasdiskrimineringskonventionen betydelse också för

i regeringsformen RF. fallfri- och rättighetsskyddet Det de tvåena avav
föreningsfriheten nämligentillåtet i vanlig lag begränsadär det gällerär att

sammanslutningar vilkas verksamhet förföljelseinnebärsådana av
2viss hudfärg eller visst kap.viss med etnisktfolkgrupp ras, ursprungav

från förstycket RF. Detta undantag grundlagsskyddet14 § andra

motiverades med hänvisning till Detföreningsfriheten FN-konventionen.

grundlagsstiftningsärendeti hade i fråga detkan JKnoteras att satt om var

undantag för rasistiska Eftersomnödvändigt föreningar.göraatt ett

diskriminering ändåhets folkgrupp och olagalagstiftningen motom
rasistiska till ansåg JK,föreningar med passivitet kunde,tvingade program

1975762209i väsentligt ändå uppfylltkonventionens krav allt prop.anses
emellertid undvika235. Föredragande statsrådet ansåg borde attatts. man

ikunde hävdas denna vägenutforma grundlagen så det hinderladeattatt

Sverigesuppfyllande konventionsåtaganden prop.fullständigtför ett s.av
vid riksdagsbehandlingen.berördes inte113. Uttalandet

behandlatsrasistiska organisationeråtgärder har därefterFrågan motom
Ökad påinvandring och uppmärksamhetflertal sammanhang. skärpti ett

kon-främlingsfientlighet önskan uppfyllarasism och tydligaresamt atten
utredningar bl.a.föranlett flera förslaghar framläggaventionens krav att

följande kortfattadrasistiska organisationer. I detförbud mot enom ges
överväganden och förslagöversikt de redovisats.över som
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4.2 Diskrimineringsutredningen

År 1978 tillsatte särskildregeringen utredare 197806A med uppgiften
göra fördomarutredning och diskriminering i frågaatt en om om

invandrare diskrimineringsutredningen,m.fl. DU.

I sina förslagöverväganden och redovisade utredningen sin påsyn
orsaker itill konflikter ochetniska vad konfliktermån sådana kan

förhindras Vidareeller lämnademotarbetas. utredningen antal lagstift-ett

ningsförslag.

l sitt betänkande folkgruppOm hets 198138SOU förordademot

utredningen tillämpningsområdet för brottsbalksbestämmelsen hetsatt om
folkgrupp Den föreslagnaskulle utvidgas. lagändringen genomfördesmot

1982.år Utredningen i betänkandetfann vidare behov förbudnågotatt av
rasistiska inte förelåg 76.organisationer s.mot

I sitt slutbetänkande riktning SOU 198455I rätt redovisade ut-

redningen emellertid ändrad inställning i frågan förbud moten om
rasistiska organisationer och föreslog sådant införas.skulleatt ett

Huvudskälet för enligtförbud DU Sveriges konventionsåtagande. Deett var
allt kraftigare framförtsanmärkningar i FN-kommittén kunde, menadesom
utredningen, ha effekt Sveriges allmännapå trovärdighet i internationella

sammanhang. Utredningen pekade också föreningar,på att som genom
närradiosändningar upprepade gånger gjort sig skyldiga till hets mot

folkgrupp, inte hade kunnat fråntas sin sända i närradion. Somrätt att

föreningar vidarehade rasistiska organisationer tillgångäven till förmåner,

Ävenexempelvis i samband med kommunala lokalupplåtelser. detta ansåg

utredningen tala för förbud 189.s.ett
År 1986 behandlade regering riksdagoch invandrar- minoritetspoliti-och

ken på grundval DUs betänkande 19858698,prop. 19858620,Sfuav
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tillkom, varigenomdiskrimineringetnisk1986442 mot301. Lagenrskr.
etnisk diskrimine-nämnden motochdiskrimineringsombudsmannaämbetet

såvälärlagenenligtuppgift att genomOmbudsmannensinrättades.ring
diskriminering etniskpåmotverkaåtgärdergenerellaindividuella som

i enskilda ärenden,rådgivningBl.a.arbetslivet.inomsärskiltgrund,
lagstiftning behövs hörytterligareövervakningopinionsbildning och omav

År höjningvidare1986 beslötsuppgifter. om avombudsmannenstill
ifängelse månaderfråndiskrimineringolaga sexför brottetstraffmaximum

till ersättning förmöjlighetinfördesskadeståndslagenIi år.fängelsetill ett
för brottet.blivitförlidande den utsattpsykiskt som

1 ändringar15198687propositionRegeringens4.3 om

tryckfrihetsförordningeni m.m.

i tryckfrihetsför-ändringar198687151iRegeringen tog omprop.
rasistiskaförbudförslag mottill DUsställning bl.a.ordningen omm.m.

bereddsig inteförklaradestatsrådetföredragandeDetorganisationer. vara

förekommotivering. Detföljandeochförbudföreslå ettatt angav
organiseradmindreelleriaktiviteterrasistiskaemellanåtvisserligen mer

det knappastfannsDäremotföljasbordeutvecklingenochform noga.
pårasförföljelsemed programmet.sammanslutningarbetydandenågra mer

spridasökerdem ettingripamöjligheterRättsväsendets motatt som
samtidigtdenredanavsevärtförbättrasskullebudskaprasistiskt genom
hetsför reglernatillämpningsområdet motutvidgningenföreslagna omav

organisationertvinga aktuellalagändringdennapraktiken tordeIfolkgrupp.

därigenomförelågförbudegentligt behovpassivitet. Något etttotaltill av
enligt statsrådetsärskilda skälemellertidfanns detinte. Hämtöver som
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organisationer-skulleförbud infördes. Själva förbudettalade ettmot att ge

dem kundeuppmärksamhet. Ingripandenaökad mot gruppernaavna en
överdriven föreställningspännande allmänhetenochupplevas omensom ge

vidareskulle kunnaEtt formellt förbudbetydelse. uppmuntraderas

sin leda tillvilket i skulletill underjordisk verksamhet,organisationerna tur

Erfarenheterkontrollera.blev farligare svårareverksamheten och attatt
verknings-förbudsreglering fögavisade ärländer ocksåfrån andra att en

principielladepartementschefen, defortfarandedetta kom, enligtfull. Till

begränsningsiktadelagstiftning omedelbartaspekterna motmot enen som
föreningsfriheten.av

det gälldetillbakavisades DUs närpropositionen ocksåI argument

organisationer.rasistiska Detnärradioverksamhet och offentligt stöd åt

fanns möjligheternärradiolagenefterdet ändringar ipåpekades attatt

sig skyldig till bl.a. hetssändningstillståndet gjortåterkalla för den som
JKsdepartementschefen med stödVidarefolkgrupp. ansågmot av

möjligheterna underlåtautredningen missbedömtremissvar attattatt ge

lokalupplåtel-vid exempelvisorganisationer kommunala förmånerrasistiska

ser.
ändring offentlighets-tillPropositionen däremot förslagettog avupp

Lagändringen genomfördes efteri hetsrekvisitet brottet folkgrupp.mot en

debattomfattande i riksdagen.ganska

föreslagnaden lagstift-yttrandelagrådet överkan nämnas i sittDet att

sin avvisande hållning tillSverigeförordade omprövaskulle ettningen att

fanns goda skäl för denmeningorganisationsforbud. Enligt lagrådets

legat till grund förrasdiskrimineringskonventionentolkning somav
198687l5l 308.rasdiskrimineringskommitténs kritik prop. s.
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främlingsfientlighetrasism ochKommissionen4.4 mot

År främlingsfient-kommission rasism ochregeringen1987 tillsatte moten
parlamentarisktKommissionen,198705. sammansatt,lighet A som var

förvidtasytterligare åtgärder bordevilka atti uppdrag prövaatt somgavs
medåtgärderstimulera tillfrämlingsfientlighetrasism ochbekämpa samt

inriktning.denna

redovisade198913 14enfald SOU ochMångfaldI slutrapporterna mot

rörandeförslagsitt arbete sinaocherfarenheternakommissionen av

rättsfrågor.ochlagstiftning

extremistiskaaktiviteten frånuppfattningKommissionens attvar
Mantilltagande.sin verksamhetinslag i irasistiskamedorganisationer var

i sig ökande rasism.förbelägginte hasig dockansåg en
deliåterfinnslagstiftning och rättsfrågorförslag rörandeKommissionens

verksam-rasistiskskydd organiseradfrågaslutbetänkandet. I motomav
ägnarförbud sammanslutningar,kommissionenförordadehet motett som

vissmedvissellerförföljasig ras,att grupper av personer avpersoner
sammanslutningarsiDeltagande sådanaetnisktvissthudfárg eller ursprung.

lagförslagkriminaliserat. Något färdigtblividareföreslogsverksamhet av
emellertidinte fram.kommissionenladeinnebörddenna
kommissionen sigreserverademinoriteten motborgerligaDen av

föreningsfriheteninskränkningenmenadeförbud. Denförslaget att avom
sina konventionsåtaganden ävenuppfyller utanSverigeocholycklig attvore

anfördefrimed debatt,bekämpas ochrasism bästEftersom öppenförbud.

medjordenrasistiska organisationerolyckligt tvinga underden, det attvore
skulleVidaremartyrskap ochspänning, uppmärksamhet.risk för skapaatt

påExempelintesannolikt få avseddminoriteten verkan.förbud enligtett

menadelagstiftning saknades,effektiv utländsk man.
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miss-stämpling till normalfalletkommissionenVidare föreslog att av
skadegörel-ofredande, stöld ochhot,olagahandel, olaga tvång,grovt grov

möjligheternaKommissionen framförde ocksåskulle straffbeläggas. attse
bordevid folkgruppskadestånd brottet hetstill tillgrupptalan och rätt mot

utredas.

remissinstanserderemissbehandlades. BlandKommissionens rapporter

organisationerförbud rasistiskaförslagetkommenterade mot varomsom
Sammanfattningsvis kan sägasförslaget.till attknapp positivmajoriteten

medförslagetfackkunskap tillstyrktejuridiskmånga instanser med
ratificeratrasdiskrimineringskonventionen,Sverigehänvisning till att

medavstyrktefolkrörelseanlmytningmedorganisationermedan många

förenadesfallyttrandefriheten. mångaIochhänvisning till förenings- en
iförbudslagstiftninguppfattningenmedi princip inställningpositiv att en

svårtillärnpad ineffektiv.ochpraktiken skulle vara

åtgärderl9899086proposition4.5 Regeringens om

diskrimineringetniskmot

diskrimineringetnisk19899086 åtgärderregeringensI motomprop.
sådanbetänkligheterstatsrådet starkaföredragande motuttalade det en

rättighetdemokratiskgrundläggandeföreningsfriheteninskränkning somav
organisationer.rasistiskaförbudbli följdenskulle motettavsom

införasintestatsrådetdärför enligtborde utan ettförbudslagstiftningEn

Iställetförslag.kommissionensgivitremissinstansemastöd detbredare än

skyddetförstärkalagstiftningsaltemativ i syfte motandraförordades attatt

utredas.organisationer skullerasistiska
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genomföra kommissionensStatsrådet sig bereddsade inte heller attvara
förslag rörande grupptalantill ändringar i ellerbrottsbalken och skade-

stånd.

Vid riksdagsbehandlingen Moderataframkom samlingspartiet,att

Centerpartiet förbudoch sigFolkpartiet rasistiskaettmotsatte mot

organisationer med hänvisning föreningsfriheten. Moderaternatill ansåg att
nuvarande minoriteternaregler det skydd de etniska i Sverige harger som
rätt kräva och gällandeinformation regler,öppenatt i frågaatt t.ex.en om

bidragsgivning, åtgärdeffektivväl så rasismmotom vore en som
ytterligare särregler diskriminering. Centerpartiet förklarademot att man
måste uppmärksam på och beredd vidta åtgärder olika slagatt motvara av
rasism och främlingsfientlighet. Sådana borde iåtgärder första hand vara
upplysning och opinionsbildning. möjlighetEn tänkbar ytterligareattvore
skärpa straffen för brott olika former rasdiskriminerande yttringar.mot av
Stor restriktivitet borde iakttas inskränkningarmed foreningsfriheten.av
För det fall förbud rasistiska organisationer skulle kommaett i fråga,mot

borde samtidigt lagstiftning ideella föreningar införas med bl.a.en om en
tydlig definition vad organisation Folkpartiet förklaradeär. sig inteav en
vilja invända förslaget ytterligare utreda frågan hurmot skyddetatt motom
rasistiska organisationer skall förbättras framfördeoch bl.a. fråganatt om
rasistisk våldsbrottslighet ökat borde studeras. Man uttalade emellertid stark

skepsis tanken på kriminalisering bildandet rasistiskamot organisatio-av av
liksom olika former deltagande i sådan verksamhet. I huvudsakner, av av

invändningar riktats förbud organisationerna kunde,samma mot ettsom av .
lagstiftning.menade riktas även sådan Folkpartiet efterlystemotman, en

emellertid kraftfullare åtgärder rasistisk propaganda i närradion ochmot
förespråkade indragning sändningstillstånd under fem i förstället årav ett
efter fällande dom.
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socialdemokratiskaMiljöpartiet deVänsterpartiet, gröna ettsamt par
bordeorganisationerrasistiskaförbudansågriksdagsmän motatt ett

åtaganden.internationellaSverigessärskilt bakgrundinföras, mot av
till grupptalanmöjlighetvidareförespråkadeMiljöpartietVänsterpartiet och

folkgrupp.vid brottet hetsskadeståndoch mot

närradionFörslag4.6 om

199070 föreslagits åtgärderharLokalt ledd närradio SOUbetänkandetI

Närradio-mediet.itendenserberedskapen rasistiskaför öka motatt
rasistiskamisstänktavad gällerfå aktivt tillsynsansvarföreslåsnämnden ett

yttrandefrihetenbrottåläggande misstankeoch anmäla motinslag attett om
för vilket ärVid brottJK.tillhetsbrottet folkgruppi form motav

sändatillståndetföreslåsifängelse år eller attföreskrivet därutöver attett
åtal. FörJK väcktredan närinterimistisktåterkallasskall kunnanärradio

fällts för hetsprogramutgivare motfall sammanslutningsdetbl.a. att en
sändningstillstånd skall kunnahinderföreslåsfolkgrupp att nyttmot

till femunder år.föreligga upp
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förhållanden5 Utländska

FN-konventionen avskaffande allaBland antagitde länder avomsom
framgått huvudsak två olikaformer finns, irasdiskriminering som ovan,av

lagstiftauppfattningar konventionsstatemas skyldigheti fråga motattom
uppfattningen skyldighetrasistiska sådanDen ärorganisationer. attena en

organisationsförbudinföraovillkorlig, skallär vilket innebär att staterna ett

förekommeroberoende rasdiskrimineringoch straffbestämmelser av om
hand till deninte. uppfattningen bör i förstaeller Enligt andraden seman

lagstiftning förränåtgärder och inte tillgripapraktiska effekten vidtagnaav
kan sägaslandra otillräckliga. Det få länderåtgärder sig ärvisar som

Enligt f.d.artikel 4 enligt bokstav.uppfylla i b desskonventionens krav

Öberg, rasdiskrimineringskom-tidigare ledamotgeneraldirektören Kjell av
Östblocksländema enligtde tidigaremitten, det endastär ett somavpar

lagstiftning.kommitténs tillfredsställandeheltharsynsätt en
mänskligaförklaring deFöreningsfriheten i FNs allmännaupptas om

1966 med-FN-konventionen frånrättigheterna 20, i årartikel om

22 i europeiskarättigheter artikel och denpolitiskaborgerliga och

demänskliga rättigheterna ochskydd för dekonventionen angående

FN-konventionen ochartikel 11. Bådefrihetemagrundläggande

inskränkningarungefär likalydandeEuropakonventionen säger att av

i mån de ilag och endast denföreningsfriheten fårendast göras ettgenom

nödvändiga till säkerhet, denmed hänsyndemokratiskt samhälle är statens

oordning och skyddandeförebyggande brott,allmänna säkerheten, avav
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hälsa eller Konventionstexternamoral fri- rättigheter.eller ochannansav
förbjuder föreningsfrihetensåledes inte sådan begränsningen av som
behövs för etniskskydda åtskillnad tillhörighet.på grundatt Likamot av
skydd för alla varje åtskillnad bl.a.på grund hudfárg,mot språkav ras,
och religion och varje framkallande åtskillnadsådan är nämligenmot av en

de grundläggande rättigheterna FN-deklarationen.enligtav
Danmark, Norge, Finland, Kanada, Nederländerna och Tyskland hör,

i likhet med Sverige, till de länder inte avgivit någon reservation ellersom
deklaration avseende artikel 4 i anslutningsamband tillmed konventionen.

5.1 Danmark

Fri-och rättighetskatalogen i den danska grundloven 1953år igår stortav
tillbaka till 1849 års grundlov. 78sett l grdl. § borgernesägs haratt ret

til uden forudgående tilladelse danne foreninger i ethvert lovligtat

øjemed. Grundlagsregeln innebär alltså förbud statlig förhands-ett mot
prövning föreningsbildning, syftet. Den emellertidoavsett ocksåav anger

föreningsfriheten inte omfattaratt bilda föreningar i otillåtet syfte.att Som

otillåtna föreningar räknas alla vilkas verksamhet strider vanlig lagmot
eller allmänna rättsgrundsatser. Allmot verksamhet förbjudenär försom
enskilda otillåtenär föräven föreningar. Det såpersoner t.o.m.anses vara

viss verksamhet tillåtenatt är för enskild kan otillåten densom en vara om
bedrivs i förening. I konkreta fall får helhetsbedömning före-en en av
ningen göras, där både mål och medel beaktas. Lagstiftarens fria skön vid

utformningen vanlig lag begränsatär 67grdl. stadfásterav av som
religionsfriheten tillämpas analogt beträffandeäven andra rättig-men som
heter. Där frihetensägs endast får begränsasatt intet laeres ellerattav
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Endastorden.offentligedenellersaedelighetenstriderforetages, motsom
kriminalise-föreningsfriheteninskränkning t.ex.fårfall genomi sådana av

alltså ske.ring
kandenmedförsidaförenings attverksamhet frånotillåtenEn en
kangrundlovenEnligtsanktioner.straffrättsligaellercivil-drabbas av

verkarföreningarBeträffandeemellertid upplösas.också somföreningen
liknandetill våld elleruppmaningvåld,sina måluppnåsökereller genom

2stk.78 §grdl.stadgaråsikt attpåverkan påstraffbar annanpersoner av
skyldigamyndigheterna är attdärfalldet endaDetta ärupplösas.skallde

domstol.skall beslutasUpplösningförenings upplösning.för avverka en
dåmåstedomstolstalanbeslut,fatta provisorisktkanRegeringen ett men

åklagarealltid allmän3. Det ärföreningen stk.väckas sommotsnarast
Åklagaren underkastadärväckas.skallupplösningtalanbedömer omom

föreningpolitiskfrågadet ärinstruktioner.justitieministeriets När om en
tillståndsprövning.föregåendevidare till Højesteretenföras utantalankan

bildandeförbudjudiciellttill motockså möjlighet avGrundlagen anses ge
syfte.otillåtetfåbedömaskan ettden säkerhetförening, medviss omen

Rättsverk-absolut.intealltsåärförhandsgranskningstatligFörbudet mot
vanlig lag.fastställas5stk.upplösning enligtskall genomningarna enav

iverksamhetfortsätter§ 132 den enkanStrafflovensEnligt soma

förening straffas.förbjuden
sedanförekommitinteförening haringripande rasistiskmotNågot en

viktigtdetyttrandefrihetenochMed hänsyn till åsikts- anses1940-talet.

verksamhet.föreningarsförvidamed ramar
rasdiskriminerings-anslutning tillDanmarksföregickutredningDen som

uppfylldeupplösningreglernaansåg Danmark omkonventionen att genom
till-utvidgaGenomorganisationer. attförbud rasistiskamotkravet

straff för266 §bstraffelovensilämpningsområdet för bestämmelsen om
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diskriminerande handlingar, menade det skapadesatt tillräckligtman
lagstöd för förbjuda all föreningsverksamhetatt främjar ellersom

till rasdiskriminering.uppmanar
§ 266 b i straffeloven den svenskamotsvarar bestämmelsen hets motom

folkgrupp. Den stadgar straff, böter, haefte eller fängelse i högst två år, för
den offentligt eller med uppsåt omfattarsom spridande till vidaresom en
krets framför uttalanden eller andra meddelanden vilka folkgruppgenom en
hotas, förhånas eller nedvärderas på grund sin hudfärg, nationellaav ras,
eller etniska trosuppfattning eller sexuellaursprung, läggning. Med
meddelanden även bilder. Dett.ex. är oklartavses vad som anses som en
vidare krets. Framförande vetenskapliga teorier och uttalandenav som

ledutgör i saklig debatt straffria,är liksom mindreen uttalanden.grova
Det bestämmelsen med hänsynatt tillanses yttrandefriheten bör tolkas
snävt.

Vid ändring bestämmelsen år 1987 uttalade denav danske justitieminis-
ingripanden intetern borde skeatt denmot endast förgivit uttrycksom en

uppfattning först den övergåttutan tillmot fientligheter. Bestämmelsensom
har också kommit till ytterst användning. Efter antalsparsam ett upp-
märksammade framträdanden danska nazister uttalade emellertidsigav

åtalspraxis.justitieministem 1988år för skärpten
Danmark har också motsvarighet itill vår bestämmelse olagaen om

diskriminering, nämligen lov forbud mod forskelsbehandling påom grund
Enligt dess 3 § kan också aktiebolag,av race m.v. ett handelsbolag eller

liknande siggör skyldigt till olaga diskrimineringsom åläggas bötesansvar.
Den danska utredningen inför konventionstillträdet kravetansåg påatt

kriminalisering deltagande i rasistiska organisationerav uppfyllt genomvar
straffelovens § 132 Enligt denna bestämmelsea. straffas densagt somsom
deltar i fortsatt föreningsverksamhet efter det föreningenatt blivit upplöst
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Även inträderdeneller förbjuden idom regeringen. somgenom enav
straffas.kanförening förbudmedlem efter upplösning ellersom
interasdiskriminering har varitlagstiftningen föremålDen danska mot

Inför FN-kommitténför konventionstillträdet.överväganden sedan harnya
sig inteDanmark förklarat sig 4 kännahelt uppfylla artikel tillsagtsamt

1986. Vidnågra rasistiska organisationer år deti Danmark senaste

konventionenrapporteringstillfállet iberördes inte artikel 4 iänannat

fällande domarsamband med förDanmark redogjorde för två denatt

har intedanska motsvarigheten till Danmark fåtthets folkgrupp. någonmot

kritik kommittén området.för bristande lagstiftning påav
inneburit förgrovningDet 1980-talethälftenattanses ensenare av av

offentliga främlingsfientlighetden idebatten och Danmark.uttaladen mer
Framstegspartiet, tio1990 hahösten beräknades väl-procentcasom av
jarsympatiema, främlingsñentligt.har profileratalltmer sig Ett nyttsom

i Folketinget,parti invandrarfientligtFaelles Kurs, har också ett program.
Uttalat rasistiska grupperingar ungdomsgrupperhar framträtt, bl.a. som

Överfalllierar knivmisshandelsig med ochöppet Ku Klux Klan. av
flyktingar har förekommit, korsbränning. Danskliksom fall Nasjonalett av

ÅrSocialistiskt Bund, 1988 tillkännagavDNSB, har framträtt partietöppet.

avsiktsin kandidera i kommunalvalen i Köpenhamn och Aalborg.att

lyckadesPartiet inte få fram kandidater fick detta publicitet.trots stormen
ledarePartiets för nationalsocialister.är också ledare för världsunionen

Något inflytandeverkligt på dansk politik har emellertid varken nazisterna

eller högerextremistiska grupperingar. En kallar sigandra grupp som
Grönjackoma gjort sighar särskilt känd för gatuvåld invandrare. Enmot

för 266domarna brott straffelovens § justavsåg uttalandenmotav som
grönjackor gjort i TV-program. Andra rasistiska är Med-ett grupper
borgarlistan och Stop Invandring, fick 5 868 iröster Köpenhamn,som
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Odense, 1989Frederiksberg iAalborg kommunalval. Försök haroch års

gjorts invandrarñentliga organisationer under paraplyorga-samla allaatt en
nisation invandrare. emellertidFolkfronten intemed Det harmotnamnet

lyckats.

5.2 Norge

1814Den från innehåller bestämmelsenorska år ingengrunnloven om
föreningsfrihet, föreligga konstitutionelli stället på grundanses avsom
sedvanerätt.

riktatDet finns förbud rasistiska organisationer i norskinte något mot

syftedeltagande förening medDäremot eller irätt. stiftandeär atten
kriminaliserat bestämmelse istraffbara begåshandlingar skall genom en

strafflagens 330.§ Där sägs

3 straffes denMed Bøder Hefte eller Faengsel indtil Maanadereller med

hvisstifter Forening, der forbudt, elleri ved Loveller deltagersom en er
Handlinger,af Opmuntring til strafbare ellerFormaal Forøvelse ellerer

hvis til ubetinget mod ErMedlemmerna forpligter Lydighetseg nogen.
kanFöreningens Formaal foröve eller til Forbrydelser,at opmuntre

indtil 6 anvendes.Fzengsel Maaneder

förbudslagstiftning inte finns detEftersom uttrycket ved Lovnågon är

forbudt i innehållslöst.dager
330§ föreningens syfte förövakan tillämpas så ellerärsnart att

till straffbar handling. Det inte nödvändigt brott faktisktär attuppmana
uppmaning verkligen riktats till Däremotbegåtts eller någon någon.attens

krävs det syftet förövande eller uppmaning tillär än enstakaatt ettav mer
brott, eftersom strafbarebestämmelsen talar Handlinger ochom
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Forbrydelser i pluralis. Det intekrävs uppmaning riktats tillatt en
allmänheten det tillräckligtär med uppmaning enbart till före-utan en
ningens medlemmar. Ett visst mått aktivitet från deltagare för hanattav en
skall kunna dömas krävas. För straffbarhet krävs uppsåt.anses

Norsk innehållerrätt straffbestämmelser folkgruppmotsvarande hets mot
och olaga diskriminering. Uppmaning till sådant brott från föreningsen
sida fåkan alltså till följd stiftare och deltagare i föreningen straffasatt

enligt 330.§ Eftersom brott motsvarande hets folkgruppmot anses som en
forbrydelse kan straffet i fallsådant bli fängelse i till månader.upp sex
Någon rättspraxis § 330rörande förefaller emellertid inte finnas.

Den norska bestämmelsen straff för rasistiska infördes åruttalandenom
1961. Efter ratificering rasdiskrimineringskonventionen bestämmel-fickav

§ 135i följande lydelsesen a
Med bøter eller fengsel inntil 2 straffesår den elleruttalelsevedsom

meddelelse framsettes offentlig eller på blantmåteannen som annen spres
allmenrtheten, hotar, forhåner eller ellerfor fofølgelsetruer hat,utsetter

ringeakt eller på trosbe-deresen person en gruppe av personer grunn av
kjennelse, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse.rase, - --

På måte straffes den tilskynder måteeller påsamme som annen
ilførstemedvirker till handling ledd.nevnten som

En viss mycket restriktiv rättspraxis finns vad bestämmelsen.gäller

Enligt Höyesteret skall bestämmelsen tolkas bakgrund Grunnlovensmot av
§ 100 yttrandefrihet, bland stadgar YtringerFrimodigeannatom som att

Statsstyrelsen hvilkensomhelst Gjenstand tilladt. AvEnhverom og er
praxis framgår uttalande måste kvalifisert träffasatt ett art för attvara av

bestämmelsen. Höyesteret har uttalat bl.a. föruttalandeav att ett att vara
straffbart innehållamåste visst måttett innebäraosaklighet, attav
åsiktsinnehållet förs fram på otillbörligt sätt vissett och riktas mot en
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för ringeakt inteverkligen utsättspå sådant sätt dennaett att avgrupp
inte tillräcklig.nedvärderingfåtal Varje formenbart ett ansespersoner. av

tillsammans haftuttalandeni fall flerahar beaktatHöyesteret ett att en
ledtill de utgjorteffekt med hänsynnegativ och destarkare ettattansett att

straffbara området.till detorganiserad kampanj gått gränseni överen
diskriminering finnsolagasvenskaBestämmelsen denmotsvarar omsom

349§straffelovensi a.
rasdiskrimineringskommittén förför viss frånkritikhar attNorge utsatts

År 1978organisationer saknas.förbud rasistiskaformligt mot upp-ett
Norway directedthe inmärksammades taken notatt weremeasures

against offences.but certainexistence of organizationscertainagainst the
År 1982tillräckligt.dettakommittémedlem menadeEndast att varen

informationrapportering on thesambandi med Norgesefterlystes

organizations engaging in racialprovision that bannedlegislative expressly

sjundeden norskagranskningenin Norway.discrimination Vid av
innehåller följande.protokollet1984 ochställdes frågaårrapporten samma

individual members ofappliedPenal Codethethat could beNoting to an
required 4 b,such, byorganizationorganization, but art.not to asasan

contained other provisionwhether Norwegian legislationasked somewas
discrimination. Norge harracialorganizations that practisedprohibiting

istiftande och deltagandestrafflagens kriminaliserar§ 330med attsvarat
rasdiskriminering ochmed syfte främjaföreningar attbl.a. att man

NorgesVid granskningensig uppfylla konventionen.härigenom avanser
förbudnämnde frågannionde inteoch motåttonde rapporter, omsom

enbartprotokolletkritik. I sägsframkom ingen uttryckligorganisationer,

of articleof applicationthedescriptionexpressedopinion that theThe was
escessively brief.Convention in Norway had beenof the4
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organisationsförbud eller någoninförainte någotplanerarNorge att

lagstiftning på området.annan ny
000 år 198840mångafinns uppgifter såDet personeratt varsomom

i Norge. Enorganisationer rörelsefrämlingsfientligai olikamedlemmar

hade då drygt 35 000lnnvandringFolkebevegelsenkallar sig motsom
Stopp Innvandringenorganisation,Enregistrerade medlemmar. annan

politiskt parti1988 godkäntårVeljerförbundet, blevFolkeviljen som-
främlingsfientligt parti är000 Ett4 medlemmar.sade sig då haoch annat

Mer rasistiskaCarl Hagen.ledningFramskrittspartiet under rentav
under år. Störreanslutningfått ökadhaorganisationer också senareanses

innvandring, narkotikaskadeligMotstandsbevegelsenär mot oggrupper
1981år förHöyesteretVivi Krogh dömdesledareterrorisme, attavvars

nazistiska Nasjonaltdeinnehåll,rasistisktflygblad medha delat ut
Nordiska RikspartietochDemokratisk UngdomFolkeparti, Nasjonal samt

Alfred Olsen.ledningunderparti i Oslokristet-fascistiskt enett av
bl.a. Kufinns mindre, ännuDessutom antal extremaett grupper, enmer

sig Sort Messe.kallarKlan-inspireradKlux somgrupp

5.3 Finland

i varitRF harregeringsformnenfinskaRättighetskatalogen i den stort

8 religiösa1919. § regleras denl desstillkomstsedan dess åroförändrad

frihet i § 10 påövrigt regleras dennalföreningsfriheten.församlings- och

förtillstånd sammankommaföregåendeföljande ...rättsätt. att utan

syfte bildalovligtangelägenhet elleröverläggning i allmän samt attannat

strida lag eller godändamål,föreningar för fullföljande motsomav
utövning skallrättighetersregler dessased. I andra stycket sägs att gesom
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lag. innebär alltsåGrundlagen förbud krav i lag pågenom mot ett
förhandstillstånd förening.bilda Iför övrigt kan föreningsverksamhetatt

regleras vilket ocksåvanlig lag, skett Lag föreningar.genom genom om
Denna innehåller förbudabsolut militära föreningar med syftemotett att

verka förenligtpolitiskt. Stadgandet med grundlagen, eftersom sådanaanses
föreningars strida lag ellerändamål Grundlagengod sed. innebärmotanses
inget hinder registrering,lagregler övervakning eller upplösningmot om

föreningar. skall emellertidLagstiftning ske i samklang med regerings-av
formens varföranda och mening, upplösning förening måsteav en
förutsätta verksamhetsyfte eller striderdess lag eller god sed.att mot

Upplösning iföreningar enlighet vapenstilleståndsavtaletrad medav en
med Sovjetunionen 1944, bl.a. upplösningår skyddskåren, blev därförav
beslutad i grundlagstiftningsordning.

Enligt 1947fredsavtalet får intefrån år föreningar anti-demokratis-med

ka syften 8tillåtas. Artikel i avtalet lyder Finland, i enlighet medsom
avtalet vidtagitvapenstillestånd har åtgärder för upplösa alla på dessattom
område militäraverksamma politiska, och militärliknande organisationer

fascistisk övrigasåväl organisationer, vilka bedrivanatur, motav som
Rådsunionen övrigaeller de Förenta Nationerna riktad fientligmot

propaganda, förpliktar sig i framtiden icke tillåta förekomst och verksam-

het sådana organisationer, vilkas syftemål förvägra folketär dessattav

demokratiska rättigheter.

l 4.l.1919Enligt § Föreningslagen får för fullföljandegemensamt av
syfte inte strider lag eller god sed förening bildas. föreningEnmotsonL
kan antingen registrerad i justitieministeriets föreningsregister ellervara
icke-registrerad. registrering förutsättsFör föreningens stadgaratt

med lag god föreningenöverensstämmer och sed och inte sannolikt äratt
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strider Genomavsedd verksamhet lag eller god sed.utövaatt motsom
registreringen blir förening juridisken person.

enligt föreningslagen förbjudenförenings verksamhet kan förklarasEn

icke-föreningen kan förklaras upplöst. Det gäller både registrerade ochoch

Om föreningen striderregistrerade föreningar. utövar verksamhet motsom
syfte angivitslag eller god sed eller det i ellerstadgarnamot som om

kringgåendeföreningen avsedd med fortsätta upplöstär lagatt av en
domstol ellerförenings verksamhet, kan på yrkande föreningsmedlemav

21föreningen upplöst §. Inrikesministeriet kanallmän förklaraåklagare

förenings verksamhet, skall dåtills vidare förbjuda sådan besluteten men
prövning inom viss kortareunderställas domstols tid 21 §.a

34Enligt föreningslagens § skall och vetskapmed attvar en ensom om
förbjudits företräder, för före-förening förklarats upplöst eller handlar

fortsätterningen, medlemmar, anordnar möte eller sättpåupptar annatnya
straffas med böter.föreningens verksamhet

Rasdiskrimineringskonventionen införlivats rättsord-har med den finska

blankettförordningningen FördrSs.k. 3770. Det ansesgenom en
upplösningsklausul åtminstoneinnebära föreningslagens tillämpbaräratt

beträffande sammanslutningar med elleröppet rasistisk målsättning

År förening,1977 också Oregistreradverksamhet. upplöstes nynazistisk

fann föreningenFosterländsk Folkfront. Domstolen verksamhetbedrivitatt

fascistisk organiserats delvis efter militär den övatförebild ochnatur, attav

vapenhantering förklarade föreningens ellerverksamhet lagstridasamt mot

33 §§.god sed och upplöste den med stöd Föreningslagens och21av a
Samtidigt andra icke-registrerade medupplöstes även näraföreningartre

anknytning till Fosterländsk Folkfront.

I ratificeringen rasdiskrimineringskonventionensamband med av
rasdiskrimineringkriminaliserades i Finland. straffstad-Numera återfinns
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till13 5 § innehåller motsvarigheten hetsstrafflagens kap.i Dessgandena

folkgrupp och lydermot

uttalanden eller andra meddelanden,bland allmänheten spriderDen som
eller etniskt ellerviss nationelltfolkgrupp vissti vilka ursprungav ras, av

tillsmädas, skall för hetsandereligion hotas, förtalas ellermed viss

år.eller fängelse i högst tvåfolkgruppdiskriminering dömas till böterav
diskriminering6 finns olaga13 § motsvarigheten tillI kap.

ianställd hos honom hans närings-näringsidkare eller denOm ärsom
i därmed jämförligsin yrkesutövningi ellerverksamhet annan person

tjänsteutövning icke betjänar kund påtjänstemaneller iverksamhet om
etniskanationella ellervillkorgällande på dennesgrundallmänt ras,av

diskriminering till böter ellerreligion, dömasskall föreller hanursprung
i högst månader.fängelsetill sex

tilleller medhjälparediskriminering anordnareskall även dömasFör av
hanallmän sammankomst,offentlig ellernöjestillställninganordnare omav

någon tillträde till till-beredaallmäntpå gällande villkorvägrar att

dennes nationella ellergrundsammankomstenellerställningen ras,av

eller religion.etniska ursprung
Även rasdiskrimineringtill ärhetsandeochanstiftan medhjälp till

enligt den finska strafflagen.kriminaliserat

homogent land andrarelativtsedan länge etnisktFinland är utanett
finskspråkiga och den svensk-konflikter än språkstrider denmellanetniska

1988uppgick fram till årFlyktingantaletbefolkningen.delenspråkiga av
successivt på ökas. För900 hållerFlyktingkvotentill attendast personer.

rasistiskorganisation med öppetdet inte finnasnärvarande någonanses
hetsandetiotal fall1989.år I förekommerrättspraxismålsättning ett av

främstharrasdiskriminering diskriminering. Brottenoch några falltill av
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erhållit kritik rasdis-inteharFinlandzigenare. avriktadevarit mot
artikeluppfyllelsebristandeförkrimineringskommittén av

Tyskland5.4

till skydd för förenings-bestämmelserinnehåller delsDen tyska grundlagen

Enligt artikel lsammanslutningar. ochfriheten, vissadels förbud stmot
vilkas verksamhetföreningar, ellerinte3 omfattar föreningsfriheten

vidareinnehåller förbud29Artikelstrafflag.ändamål strider motstmot
sigriktar grundläggandeändamålföreningar, vilkas verksamhet eller mot

inte bestämmelserna ipartier berörsPolitiskaprinciper i författningen. av
föreningsfrihet i stället ifråganartikel Beträffande dem regleras om

sammansluta sig i politiskt21. frihetengrundlagens artikel Där sägs attatt

författningsstridig målsättningparti inte för partier medgäller revolutionära

innehållerförfattningen bl.a.eller verksamhet 2.st Den tyska att

diskriminering förbjuden.människors ärvärde skall respekteras och Detatt

förbehållet Författningsdomstolen,är Bundesverfassungsgericht, påatt

ansökan förbundsregeringenparlamentets två kamrar eller prövaav av
frågan författningen.visst Såpartis verksamhet strider längeett motom
fällande inte partiet fulltavgörande föreligger, åtnjuter grundlagsskydd.

Förbudsförfarandet sammanslutningar politiska partierandra än ärmot

i Föreningslagen 1964 593.reglerat från BGBl. IS Det vissa högreår är

delstatsmyndigheter eller förbundsstatens inrikesminister konstaterarsom
sådan förening faller under grundlagens förbud. Förvaltningsrättsligaom en

rättsmedel kan användas konstaterande, i förstasådant dvs. handmot ett

förvaltningsbesvär därefteroch talan hos förvaltningsdomstol. Vinner ett
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beslut, förbjuden kraft,lagadär förening konstateras art,vara aven
ordning och förverkas.upplöses dess egendom kanangivenden i viss

stödjande terroristiskaBildande, kriminella ellerochdeltagande av
enligt 129 129 Strafflagen.straffbelagt §§ isammanslutningar ochär a

fem år ellerStraffsatsen böter.i högstfängelseär

rasistiskpolitiska partier förbjudits grundpåI åtminstone fall hartvå av
År årdie Sozialistische Reichspartei SRP ochverksamhet. 1952 förbjöds

Nationalsozialisten. Författningsdomstolen1969 Deutscherder Bund

missaktadepartietsitt beslut bl.a. pågrundade SRPbeträffande att

värde ochsärskilt den enskilda människansväsentliga rättigheter,mänskliga

ytterligare fall harpartiets antisemitism.likheten Iinför pålagen, samt

rasistisktillupplösts hänvisningsammanslutningar medandra typer av
nazistiskainrikesminister förbjudit dehar såverksamhet. Förbundsstatens

DeutschlandsParteiVolkssozialistische Bewegungsammanslutningarna die

SozialistenNationalerAktionsfront Nationaler1982 dieder Arbeit år och

högerextremistiskaantal våldsinriktadeYtterligareAktivisten 1983.år ett

HoffmannWSGH,Wehrsportsgruppeförbjudits,har t.ex. somgrupper
för högerex-paramilitär träningorganiserat1980 haupplöstes efterår att

organisationensifunnit mängdertremister polisenoch sedan stora vapen
1981 ochårAktionsgruppeDA, upplösteshögkvarter, Deutscheoch som
konspira-bombdåd ochfängelse för mord,livstidsledare dömdes tillvars

tion.

föremellertid inte föremålsammanslutningar blirrasistiskaMånga

förbudförutsättning förföreligger intepartieringripande. När det gäller

sigfölja ochsig vilja grundlagen sägerparti i 0rd förklararså snart ett vara

lämpligtvidare intefall detinförstådd innehåll. I många attmed dess anses
framkunnaförbud. Ett sådantförsöka få till stånd antasett provocera

När detibland den anledningen.ytterligare verksamhet och undviks av
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gäller mindre organiseradeväl och små sammanslutningar förbudettanses
verkningslöst, eftersom det inte finns någon egentlig infrastruktur slåatt
sönder och medlemmarna lätt skulle kunna fortsätta verksamheten på annat
sätt och former.under andra Beträffande många organisationer nöjer man
sig dessa anledningar med allmän övervakning och redovisning i åter-av en
kommande s.k. författningsskyddsöversikter. För 1987år redovisas i

översikten 69 högerextremistiska organisationer 25 200med sammanlagt

medlemmar eller sympatisörer. På emellertidår harpersoner som senare
högerextremistiska partier vunnit framgångaroväntat i Tyskland. Enstora
valallians mellan Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD och

Deutsche Volks Union DVU fick 445 000 röster i Europaparla-valet till

år 1989. Republikanerna, högerextremistisktmentet fickparti, iett annat

val miljoneröver två röster.samma

5.5 Kanada

Kanadas inställning till konventionsförpliktelserna förbudvad gäller mot

rasistiska organisationer påminner Sveriges. tillMed hänvisning deom
FN-förklaringenmänskliga rättigheterna i den allmänna 5artikel itilloch

rasdiskrimineringskonventionen har Kanada inte infört rasistiskaförbud mot
organisationer och inte heller kriminaliserat deltagande organisa-i sådana
tioner. Den kanadensiska lagstiftningen innehåller förbuddäremot mot
olika former diskriminering och rasistisk propaganda.av

Avsaknaden lagstiftning uppfyller förpliktelserna artikelenligtav som
särskilt punkten har påpekats ledamöter i rasdiskrimineringskommit-av
tén i samband med Kanadas rapportering.
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landet inteförhållandena iinför kommittén hävdatKanada har att

anförtkriminalisering. Man harinförandet förbud eller attmotiverar av
organisationer harrasistiskasällsyntrasdiskriminering är och ytterstettatt

allmänna opinionen.inflytande på denlitet

Nederländerna5.6

likabehandlasalla skallkonstitutionen föreskrivernederländskaDen att

Vidareförbjuden. sägsdiskriminering ärpå bl.a.grund attoch att rasav
det intebevisbördan förbehandling förekommit liggeri såolikhet attom

skyldig till dengjort sigdenotillåten diskriminering påfrågavarit somom
behandlingen.olika

närvarandefördiskriminering ärsärskild lag alla formerEn mot av
förbjudsEnligt förslagetibehandling det parlamentet.nederländskaunder

politisklevnadsövertygelse,trosbekännelse,på grundåtskillnaderalla av
vilken måpå grund detellerkön, läggningsexuelltillhörighet, vararas,

särskiltUndantag medges i vissavilarinte grund.på sakligdessaså länge

kvinnor eftersattasärbehandling ellertillåtsfall, bl.a.uppräknade positiv av
samhällslivet. Gruppaktionerskall områdenLagen gälla allaminoriteter. av
bli tillåtna och Allmänintressegrupperfrån föreslåsdomstolvid en

för granska allabli tillsattLikaför Behandling föreslåsKommission att

förbjuden diskriminering.former av
grunddiskriminering och våld påoch uppmaning tillSmädelser hot, av

kriminalise-uttalandensådana ärspridande eller publiceringliksom avras,
uttalanden kandiskriminerandepublicerar distribuerarellerDenrade. som

deltainom Attfem år.näringsförbud domarfallandeefter tvåvidare ges
liksomfrämja också straffbelagt,understödja eller äraktiviteterrasistiska
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Straffskalornanäringsverksamhet. är milda.elleryrkes-irasdiskriminering
särskild bestämmelse för fallochstraffsatserhöjdaLagtörslag enomom

i kraft under år 1991trädaemellertid ellerberäknasdiskrimineringgrovav
1992.

lagstiftningennederländskadeniförbuddirekt motfinns ingetDet
föri och sig imedlemskap sådanorganisationer ellerrasistiska mot en

företa diskriminerandesigvisarsammanslutning,organisation. En som
konstitutionen och strafflagenbakgrundemellertidhandlingar, mot avanses

dessbesluta upplösningdomstol pååklagare kantalanolaglig. På omav
god moral. Domstolochordning harallmänden störagrund att ansesav

organisation ändra sina stadgar.sådanbeordra attockså möjlighet att en
infördesorganisation år 1988till ingripandeDessa möjligheter motmot en
viss sammanslutningsi fall konstateratbakgrund domstol attettatt enav en
inte sigordningen kunnaverksamhet stred den allmänna ansettmot men

behandling tänktär medföralikaupplösa den. Den lagen att attomnya
förgrund upplösningtillräckligrasdiskriminering i sig skall utgöra av en

organisation.

det gäller rasdiskrimine-Nederländerna sig vidareI använder närman
undersökningsmetoder,ringsbrott bl.a.särskilda spanings- och medav

provokatörer.

domstolsavgöranden därförAntalet Det har lagts lagförslagbegränsat.är

bl.a. skärpta upplösning rasistiskaregler förbud och organisatio-om avom
fristående organisation,Ett ombudsmannaämbete och understöddner. en

för samordna och driva på kampen rasdis-har inrättatsstaten, att motav

kriminering.

högerextremistiska partietDet Centrumdemokraterna, vidsom
upprepade tillfällen uppmärksammats för rasistiska uttalanden, har ett

mandat i 1989.parlamentets andra kammare sedan år Partiet har under en
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period tidigare 1980-talet varitunder i parlamentet underrepresenterat

Centerpartiet. bedöms intePartiet möjligheterha några störrenamnet att

eftersomväxa, i Nederländerna fortfarande vaksamopinionen är mot

bakgrund från andra världskriget. Partistödet tillerfarenheternaav
Centrumdemokratema ifrågasätts, möjlighetlagförslaghar attettmen om
frånta verksamhet stred allmänna ordningen,organisation, denmoten vars
dess statliga tillbaka. Det ansågs partistöd inte nekas såbordestöd atttogs

länge förbjudits halvdussin andraorganisation inte domstol. Etten av
finnshögerextremistiska organisationer ingenregistrerade, demavmen

bedöms ha betydelse.större

ÖsterrikeAustralien, Storbritannien till deFrankrike, och hörBelgien,

sin avgivitländer anslutning till konventioneni samband medsom
förklaringar tolkning tillsin artikel 4 och förhållandetangående av

förklaringförsamlings- töreningsfriheten iyttrande-, och FNzs allmänna om
ratificeratde mänskliga USA har undertecknat inte kon-rättigheterna. men

ventionen. för förhållandena i därför kanskeEn redogörelse dessa länder är

inte direkt gäller undersöka hur konventionens kravintresse detnär attav
uppfyllas. vilken lagstiftningkan kan den uppfattningDäremot ge en om
kan effektiviteten lagstiftning olika slag.komma i fråga och hossom om av

5.7 Australien

Australien har inte förbud rasistiska organisationer.något Däremot kanmot

sådana organisationers aktiviteter beivras enligt lagstiftning.viss delstatlig
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I New South Wales finns förbud bl.a. rasistisk propaganda och imot

Western Australia utgivandeär rasistiska publikationer straffbelagt.av
Frågan särskild lagstiftning rasistiskt våld för närvarandeärmotom

föremål för överväganden Human Rights and Equal opportunitiesav
Commission, självständigtär under justitiedepartementet.ettsom organ

5.8 Belgien

År 1981 i Belgien lag, kriminaliserar iantogs medlemskapen som en
eller sammanslutning och uppenbart repetedly andupprepatgrupp som

manifestly tillämpar förespråkareller rasdiskriminering eller rassegrega-
Ävention. den stöder sådan sammanslutning Straffetkan dömas.som en

är fängelse från dagar tillåtta månader ocheller föregicksböter. Lagensex
livlig allmän och parlamentarisk debatt, där farhågor inskränk-förav en

ningar föreningsfriheten framfördes.av
praktikenI intehar lagen haft någon större effekt. tillämpatsDen har

mycket och det har visat sig domstolarna huvudsparsamt att över taget

ogärna bedömer handlingar rasistiska. Brottsrekvisiten t.ex.som anses
inteutesluta för medlem, tagit aktiv föreningensidelansvar en som

kännarasistiska verksamhet och påstår sig inte straffDetill denna.som
och skadestånd allt utdömts hartrots mycket lågt.sattssom

Ingripanden 1982skedde år medlemmar i Vlaamsemot organisationen

Militanten Orden Flamländska Militanta Orden, sammanslutningen som
Årbildades 1950år belgiska nazister. 1979 hade gripits60 medlemmarav

för olaga vapeninnehav och hade kopplats terrorism.medgruppen samman
Gruppen ha överlevt bakom täclmamn spelaanses och alltjämtnya anses

roll för de internationellastor nazistiska kontakterna. BelgieniVidare finns
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målsättningparti, Vlaams Block Flamländska Partiet, med att utropaett
invandrarfient-för den flamländskasjälvständighet regionen, är ytterstsom

År i dess1989 partiet 20 Antwerpen,fick rösternaligt. nära procent av

fäste, i valet till Europaparlamentet.starkaste

Frankrike5.9

dis-rasism ochlagstiftning innehåller bestämmelserradFransk moten
administrativcivilrättsligsåväl straffrättslig,kriminering, natur.av som

1936 sammanslutningkan enligt varje ellerfranskSedan år lag grupp
våldtill diskriminering, rashat ellereller söker rättfärdigauppmanarsom

direkt eller indirekt deltar ibakgrundrasistisk upplösas. Denmed attsom
sammanslutning sig skyldigdriva verksamhet göreller i upplöstnybilda en

årmånader till två böterStraffskalan fängelseär fråntill brott. samtsex
folkgrupp kan30 000 till våldtill francs. Uppmaning60 francsfrån mot en

NationalParti dessammanslutning. Letill åtal för brottsligledavidare

åtalades 1989.Nouvelles for detta årForces

År och rasistiskakriminaliserades i1972 uttalandenrasistiska pressen
iLagstiftningen successivt skärpts, bl.a. sambandhar därefterhandlingar.

Frankrikeutlänningslagstiftning deklareras1989. Därår attmed ny
främlingsfientlighet.och Enfördömeroch antisemitismrasism,förbjuder

Ävenstraftbara.diskriminerande handlingar rätt-räknasrad somupp
mänskligheten,krigsförbrytelser brottfärdigande och t.ex.motav

under andra brott.utgörmassmorden världskriget,

Även franskadiskriminering förts deantal tillmål angåendeett stortom
fällande Bevissvårighetema Det harär dom ärdomstolarna sällsynt. stora.
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näringsidkare vilkadomar motförekommit stränga genomemellertid
exempel.velatha statueradomstolarna antas

förening,upplösa syftetvistemålsdom envidare varskanDomstol genom
rasism,bekämpa har sedansyftetillhar attOrganisationer,olagligt.är som

såledesoch kandiskriminering stämmaanledningi1972år talerätt enav
finnsDet också rättsfall,upplöst.få denförsammanslutningrasistisk att

syfte olagligtorganisations och därförrasistiskfunnitdomstoldär en
medlemmarförbjudit dess hållaochlokalerdess attupplöst den, stängt

möte.

expertkommitté inom Europarådet årutarbetatsI rapport, enavsomen
sinden mångfald ochlagstiftningen1990. franska trotsdensägs attom

ojämlikhetoch mellan etniskaVåldeffektiv.ambition inte tillräckligtär

det finns fleraKommitténförekommande.vanligtär attmenargrupper
brottmålsförfarandet med dess krav påanledningar Genomtill detta.

avgränsadeklart och bevisaderättssäkerhet endastför enskilde närden man
Rasismensdiskriminerande handlingar.fall uttryck bliryttranden ochav

emellertid legala skyddetdetalltmer i takt med denförñnade att mot

Faktiska levnadsstandard mellanförstärks. i bl.a. olikaskillnader

befolkningsgrupper vad är uttryck fördet svårare avgöragör att som
Ökadrasism. rasism från de ursprungligenintolerans och även utsatta

sida i Frankrike lett till det svårare tidigarehar är änattgruppemas att

iavgöra ligger. Slutsatsen är det inte ärrapporten attansvaretVem

tillräckligt positivmed regler rasism, det krävs särbehandlingävenmot en

utsattaav grupper.

Sedan skrevs har ytterligare lagstiftning tillkommit. 1990Ijunirapporten

bekämpande rasistiska, antisemitiska och främlings-lagenantogs om av
fientliga handlingar. Där diskrimineringsägs all grundad på tillhörighetatt

till etnisk nationalitet,viss eller religion förbjudenär samten grupp, ras
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denna princip efterföljs inom förskall säkerställaatt staten att ramen
gällande denlag. lagen strafflagen och lagenVidare ändras genom nya om
pressfrihet Domstol sidani vissa avseenden. möjlighet vidattges om
fängelse s.k. komplementära påföljder formeller iböter döma ut av
åläggande publicering fällande förklarandedom ellerbekostaatt av en

Ofñciel,kommuniké Joumali ieller närmast motsvaras avpressen som
Svensk författningssamling och riksdagstrycket. förVid fällande dom

uppvigling diskriminering eller för törnekandetill brott motav
mänskligheten till förlust femdömas under år tvåkan dessutom högst av

medborgerligade rättigheterna, nämligen igrundläggande valbarhetav

allmänna inneha offentlig straffbeläggstjänst. Vidareval och rätten att

fömekande mänskligheten för fall brottet begåsäven detbrott attmotav
Äveni anti-rasistiska organisationernas ställning stärks.och depressen

organisationer bistå offer för diskriminering särställ-syftemed att ges en
ning. organisation blivit förEn anti-rasistisk sig ha utsattsom anser en

rasistisk replikera den skrivna ellerhandling rätt att genom pressenges
kommunikation. slutligen statligaaudiovisuell Lagen ålägger dengenom

rättigheter årligen till regeringenkommissionen för mänskliga att enavge
rasismen. ioffentlig Lagen har hittills tillämpatskampen motrapport om

fall, ansvarige utgivare för brottdär tidskrift och dess dömdes motett en
förbudet nazitiden tillrevisionism förnekande folkmordet undermot av

böter fyra dagstidningama i Paris publicerahöga till i de störstasamt att

kommuniké hardomen. Domen överklagats.en om
skärpt antirasistisk lagstiftningParallellt med tillkomsten har detav

högerextremistiska rasistiska partiet Nationaloch Front under ledning av
Jean-Marie tillPen haft politiska framgångar på år. I valetstora senare
nationalförsamlingen 1986 fickår partiet miljoner vilketnästan röster,tre

tio presidentvalets första 1988I omgång år erhöllmotsvarar procent.ca
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Pen 4,4 miljoner val till parlamentetröster. I år gick NationalFrontsamma
emellertid 2,4tillbaka och erhöll miljoner 1989 partietröster. I juni vann
i till 11val Europarlamentet rösterna och behöll därmed sinaprocent av

tio mandat.

1980-taletI Frankrike under förekommithar flera rasistiska terrordåd.

Storbritannien5.10

StorbritannienI vilar konstitutionen på sedvanerätt. rättighetskatalogNågon

finns inte. Föreningsfriheten emellertid hittillshar stark ställning och haren
inskränkts förbudendast organisationer sigägnarett motgenom som

terrorism och samhällsomstörtande verksamhet. Något rasistiskaförbud mot

organisationer deltagande i sådanaeller organisationer inte.finnsmot

I främststället bekämpas rasism den civilrättsliga RelationsRacegenom
Act från 1976år och skadestånd den sanktion används vidär normaltsom
fall rasdiskriminering.av

Att delta i rasistisk verksamhet kan vidare brottetstraffbartvara som
framkallande racialrashat stir hatred frånenligt ActOrderPublicav up

hat1986.år definierasRashat där riktas motsom som grupp aven
på grund hudfárg, nationalitet även medborgarskap ellerpersoner av ras,

etniskt eller nationellt Ansvar kan självdrabba denbl.a.ursprung. som
sig eller uppträder hotfullt,yttrar nedsättande eller denförolämpande, som

publicerar eller distribuerar hotfullt, nedsättande förolämpandeeller
material eller den sätter teaterpjäs ellereller radio-producerarsom upp en
TV-program med sådant innehåll. För straffbarhet insiktellerkrävs uppsåt

uttalandet elleratt uppträdandetom är ägnat Förrashat.framkallaatt
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straffrättsliga lagstiftningenpågår undersökning hur dennärvarande en av
rasdiskriminering tillämpas.mot

rasdis-inrikesministeriet lagstiftningenbrittiska betecknarDet mot

effektiv. förbjuda rasistiska organisa-kriminering Några påplaner attsom

inte.tioner finns

i Storbritannien. EnligtRasistiskt våld vanligt förekommandeär en

rasistiskainrikesministeriet 1981 uppskattades antaletfrån årrapport

Andra harräknat till 7 000 under år. bedömarevåldsdåd lågt ettca
54minst människor i belagt rasistiska attacker underuppgivit mördatsatt

1985. i1976 Det allmänt förekommande rasistiska våldet haråren satts-
med den högerextremistiska organisationen National Frontssamband

1970-talet. delats isedan har på tidframmarsch National Front ensenare
ochparlamentariska metoder,sig vilja medsäger arbetaöppen somgren,

elitgrupp. högerextremistiska grupperingarunderjordisk En rad andraen
Britishtjugotal eller fascistiska,också, nazistiskafinns ett t.ex.varav

haftDen brittiska har de decenniernaNational Party. extremhögem senaste

internationellt bildat gruppering-bl.a. skola förutvecklat kontaktnät ochett

nordiska länderna. Skinheadsrörelsen exempel på detta.äri de ettar
bl.a.engelska extremister ochkunnathar konstateras mellanSamarbete

etablerasterrorister. kontakter vidareVia Storbritannien haritalienska

förEngland finnsi USA Irasister och övriga Europa. centrummellan

irasistisk litteratur Europa.antisemitiskdistributionen ochav

Österrike5.11

Österrikei delsvad skyddasFöreningsfriheten gäller ideella föreningar av
i förenings-stadganden grundlag, i vanlig lag,bestämmelservissa dels av
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fårinteföreningsbildning göras beroendeinnebärStadgandena attlagen.
tillstånd eller koncession,beviljadeskönsmässigt attnågot statsorgansav

verksamhet föreningsinutövning samt attfritillförsäkrasföreningar av
förvaltningsbeslut. Den allmännafattatgodtyckligtfår upplösasinte genom

7 9i och i Wientrak-bestämmelser art.föreningsfriheten begränsas genom
Österrikes konstitution och enligtdel1955, utgörfrån år avtaten ensom

förÖsterrike garantier grundläggandeskapaskyldigtvilken är att

kroatiska minoriteternaoch islovenskaför deochmänskliga rättigheter

Österrike. föreningar villförbud berövakrav på7 innehållerArt. mot som
rättigheter och 9deras kravminoriteternakroatiskade slovenska och art.

traktatbestämmelserDessaföreningar.nationalsocialistiskapå förbud mot
nazistiska föreningarbeträffar ilagstiftning, vadi enkelhar verkställts en

innebärabl.a.domstolfrån 1945.lag Förbudet harär ansetts att enav
iställa val.ellersådan förening inte egendomkan äga upp

former brottslig förenings-277 279 vissaEnligt §§ i strafflagen är av-
kriminaliserade.verksamhet

myndighet förbjuda6 vederbörandeJämlikt § föreningslagen får att en
förening målsättning eller konstruktionbildas, föreningens påtänkta ärom
lag- fara för Beslutet fåreller rättsstridig eller innebär endaststaten.

grundas i samband med tillpå de stadgar måste anmälansom ges
myndigheten föreningen Motsvarande gäller förskall bildas. stad-att

geändringar. 20 24 får föreningEnligt §§ och föreningslagen upplösasen

förvaltningsbeslut, har fattat beslut ellerbl.a. den kungjortgenom om
ställningstagande strider strafflagstiftning.motsom

För politiska partier ideellareglerna för föreningar inte tillämpliga,anses
lagstiftning varförsaknas, rättsläget oklart.ärmen annan

Befintliga straffbestämmelser inte tillräckiga för stävjaattanses
nynazistiska rörelser och yttringar. Därför övervägs komplement, eventuellt
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i form tillämpningsområdet bestämmelsen hetsförutvidgningav omen av
straff förV erhetzung fömekande, rättfárdigande ellerinförandeoch av

liknande nationalsocialistiska folkmordet i fall där ingendet ävenav
politisk föreligger.avsiktpropagandiskeller

Österrikehögerextremister tillAntalet i uppskattatsharorganiserade

15 000 1980-talet förekom främst20 serie000. Under attentat moten-
förjudiska nynazister dömdes. ledare detNorbert Burger,mål, för vilka

nationalistiska invandrarfienliga Demokratischepartiet Nationaleoch

i 1980.Partei, presidentvalet årfick 3,2 rösternaprocent av

5.12 USA

rasistiskalagstiftning innebär ellerFörenta Staterna förbudsaknar mctsom
strida deneljest Ett sådant förbud skulleoönskade organisationer. mot

amerikanska första tillägg.konstitutionens

rätten och förenings-gäller för yttrande-Den amerikanska vad gränserna

utveckling stakasfriheten ständigär stadd i gränserna utatt genomgenom
kommityttrandefrihetenrättspraxis. emellertid klart haDet står attatt ges

från 1978, xägledande, slogallt vidare rättsfall årI ett som ansesramar.
prohibited merelyexpression of ideasdomstolen fast public benotatt may

offensive of hearers.because ideas themselves the;r Ithe ettto someare
1969 fastprejudicerande rättsfall slog USAs högsta domstol år attannat

brottpolitiska till användning våld elleralla yttranden som uppmanar av
inciteinte likelyskyddas konstitutionen såvida yttrandet delsär to orav

inte för doctrineunlawful action, dels endast abstractproduce propagerar

imminent action.but
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USA rasistiskaI mycket antal grupperingar varierandefinns ett stort av
från traditionellt rasistiska Ku Kluxslag, Klan-rörelsen och nazist-den

Nationspartier till rörelsen Aryan och de identitetskyrkorna,den s.k.nyare
föreställningen den vita fanatiskupphöjt överlägsenhet tillsom om rasens

religion. uppgifter 20Det finns så många 000 anslutitattom som personer
sig firsamlingar,till där betraktar hela konspira-omvärldenman som en
tion ledd judarna den ariska Gudoch tilloch därmot rasenav man manar
väpnad del rasistiska i USA politisktkamp. En reellthagrupper anses

flertalinflytande. våldsbenägna skaffat sigBedömare att ettanser grupper
allt kraftigare beväpning och i dag är paramilitärsnarast natur.av

Europarådet5.13 EG och

1986EG deklaration rasism främlingsfientlighetInom år ochantogs moten

i anledning existerande och växande främlingsfientliga rörelserattityder,av
och våldshandlingar inom gemenskapen. I deklarationen, utfärdadessom

parlamentet, kommisionen formerrådet och allafördömsgemensamt,av
fientlighetintolerans, och våld iskillnaderpå grundmotav personer av

religion eller nationellkulturell, social eller uttalar sinbakgrund. EGras,

beslutsamhet skydda diskrimineringoch segregation ochatt ochmotvar en
alla åtgärdersäger oundgängligen måste vidtasatt för dennaatt gemensam-

målsättning skall genomföras. Vikten medupplysning farornama av om
rasism främlingsfientlighet understryks,och liksom nödvändigheten attav
alla former diskriminerande handlingar hindras.av

Något fortsatt arbete rasdiskrimineringmot varkenpågår för närvarande
inom EG eller inom Europarådet. Planer har funnits jämförandegöraatt
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inte genomförts.Planerna harmellan olika länders lagstiftning.studier
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Överväganden6

stärkerlagstiftning skyddetföreslåUtredningens uppdrag är motatt som

Sverige på tveklösttillrasistiska och leder sätt änorganisationer ettatt mer
området. Samtidigtpååtagandenhittills internationella skalluppfyller sina

föreningsfriheten oinskränkt.i princip lämnas

FN-konventionenSverige ratifikationenhar ända sedan angåendeav
rasdiskriminering sigavskaffande uppfyllaalla former kon-ansettav av

organisationer,ventionsförpliktelsema rasistiskavad gäller någottrots att

formellt förbud inte införts. Sverigeorganisationer harsådanamot ansett

konventionen vilkavarje bestämma metoderrätt medatt stat attger som
hänsyn till tillgripas förde inhemska förhållandena bör uppnå de iatt

konventionen angivna syftena absolutoch något tvång införaatt att ett

uttryckligt förbud rasistiska organisationer och kriminalisera med-mot

lemskap i organisationerna inte föreligger. svenska inställningenDen har

grundats på uppfattningen konventionstexten lämnar föratt utrymme att
undvika lagstiftning skulle kränka föreningsfriheten. Bestämmelsensom om
hets folkgrupp har innebära faktiskt förbud rasistiskamot ansetts ett mot

organisationer den igör det praktiken omöjligt för organisatio-attgenom

verka. Efter stegvisa skärpningar stadgandet detatt ärnerna av numera
straffbelagt internt i förening föra fram rasistiska budskap.att t.o.m. en

Uppfattningen förföljelse och diskriminering människor på grundatt av
etnisk tillhörighet är oacceptabelt och förkastligt och samhället harav att

skyldighet tillförsäkra och skydd bli föratt sådanmot att utsattvar en



98SOU 199175

stadfästi Sverige. ocksåbehandling omfattad Denna grundsyn ärallmäntär

enighet i målsätt-i total i riksdagen frågaregeringsformen. finnsDet om

rasism främlingsfientlighet. Detningen ochformvarjeatt utrota av
omfattar kon-tvekan Sverigebehöver någondärför inte råda attom

efter åtaganden.ventionens uppfylla sinasträvaridéinnehåll och att

fri- ochgrundläggandeSverige andraDet råder ienighet attom
irespekterasföreningsfrihet, skallyttrande- ochrättigheter, åsikts-,som

Även införts i grundlagenmöjlighetstörsta möjliga utsträckning. attom
verksamhetsammanslutningar,vad gällerinskränka föreningsfriheten vars

visstviss viss hudfärg ellermedinnebär förföljelse folkgrupp avav ras,av
Förhållandenamöjlighet utnyttjats.inteetniskt därför dennaharursprung,

avvägninginte motiverai det harsvenska samhället ansetts en annan
rasism denintresset förhindra änochmellan föreningsfriheten att somav

lagstiftningen.den nuvarandelegat bakom utformningen av
sinauppfyllakritik Sverigesframkommit sättDet har emellertid attmot

kommitté ärdenfrån medlemmarkonventionenåtaganden enligt somav
bl.a.Kritiken harkonventionen.efterlevnadentillsatt för bevaka avatt av

främlings-rasism ochkommissionenochdiskrimineringsutredningen mot

förbudinföra regelrättSverigetill måstefientlighet ledaböra ettattansetts

rasistiska organisationer.mot
inteemellertidkaninternationella sammanhangVarje form kritik iav

Rasdiskrimineringskommittén ärSverige.ilagstiftninggrund förutgöra

kritikensig bakomuttryckligen ställtinteinte och har motFN-organett

enskilda ledamöterframförtsfrämstSverige. Denna har ett avav par
sinaegenskap och inte åpersonligasig i sinuttalatkommittén, harsom
siguttaladeKommittén sådankommitténshemländers eller å vägnar. som

1983 tolk-världskonferensenmed den andravisserligen i samband om

avviker från den svenskai konventionen påningen artikel 4 sättett somav
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uppfattningen. emellertid klart SverigeDet står inte bundetäratt av
kommitténs tolkning. Det också märka kommittéledamöterna vidär att att

1989de granskningstillfillena,två år och i 1991, uttryckteårsenaste mars
uppskattning Sveriges seriösa ansträngningar konventionenuppfyllaattav

Sverige föregångsland rasismoch ansåg när det gäller arbetetett motvara
kategorisktoch främlingsfientlighet. Något krav förbudslagstiftningpå

framfördes tillfället.inte vid det Den från sida lämnadesvensksenaste

direktiv,redogörelsen för denna utrednings framgår förbud motattvarav
rasistiska organisationer tillgripas endast i sista ingaskall föranleddehand,

kommentarer.

En uttalanden, gjortssamlad bedömning de vid skilda tillfällensomav
anledningunder diskussionen i kommittén i Sveriges rapporter, gerav

kritiken kommissionenanledning annorlunda pånågot än vadatt t.ex.se
frånrasism främlingsfientlighet gjorde och inte utgåoch vidaremot utan

lagstiftning.kritiken leda tillmåsteatt

mindre granska hurDet anförda dock inte angelägetgör det ånyoattnu
påSverige sina enligt konventionen. minstuppfyller åtaganden Inte

stark sidaområdet mänskliga rättigheter det ambition svenskär från atten

ligga ocksåframme. För vårt anseende imycket långt världen detär av
internationellvikt kritik.visa lyhördhet föratt
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tolkaskonventionenHur bör6.1

syftekonventionensrasdiskrimineringskonventionens förtext är attEnligt

yttringar,ochformerdessavskaffa rasdiskriminering i alla attsnabbt

förläroryttringar sådanaalla attbekämpa rasläror ochochförhindra av
samhälleinternationelltbyggaochförståelsen mellan ettfrämja attraserna

grunddiskriminering påformer åtskillnad ellerallafrånfritt ras.avav
principerförverkliga deönskaförklarar sig i förtextenKonventionsstaterna

allaavskaffandeförklaringi Förenta Nationernasuttrycks avomsom
förpraktiska åtgärder attrasdiskriminering och attformer tryggaav

möjligt.vidtasmåldetta såförverkliga snart som
i artikel DärfinnsbestämmelsegrundläggandeKonventionens anges

allamedförbinder sigochrasdiskrimineringfördömer attatt staterna
avskaffasyftande tillpolitikmedel och dröjsmål föra attlämpliga utan en

förståelse allamellanfrämjatilli allarasdiskriminering dess former och att

bl.a.konventionsstatvarjeskallsyfte, sägs det i artikeln,l dettaraser.
lagstiftningdäribland denallamed lämpliga medel,och somförbjuda

rasdiskriminering frånpåkallar, påslutomständigheterna göra personers,

organisationerseller sida.gruppers
artikel 4materiella regler. Iytterligareefterföljande fem artiklarI ges

Kon-organisationer.rasistiskarasistisk ochpropagandabl.a.behandlas

organisationer,allaochpropagandafördömer där all somventionsstatema

ellernågonuppfattningar teorierpå ellersig att persongruppgrundar ras
någonöverlägsenäreller vissthudfärg etniskt annanviss ursprungavav

i någondiskrimineringellerrashaträttfärdiga främjaellersökereller som
åtgärderkonkretaochomedelbarasigförbinder vidtagaochform, att

dis-sådanutövandeelleravskaffa främjandetill alltsyftande att av
vederbörligtmedskalldetta syfte,I vidare,kriminering. sägs det staterna,
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förklaringenallmännadenomfattasprinciperde ombeaktande avsomav
uttryckligen irättigheterdeochrättigheterna sommänskliga angesde av

organisationer och organiseradförbjudaocholagligförklarabl.a.artikel
till rasdiskriminering,främjar ochpropaganda, uppmanaroch somannan
dylikoch verksamhetorganisationeri dylikadeltagandeförklara somsamt

5 förbinder sigartikelIenligt lag.straffbar staternahandling,brottsligen
i artikel 2förpliktelsernagrundläggandede atttill uppfyllande av
formerdessi alla ochrasdiskrimineringavskaffaförbjuda och att

hudfárg eller nationelltpågrundadåtskillnadtillförsäkra utan ras,envar,
särskilt vad åtnjutandetinför lagen,likheteller etniskt avser avursprung,

och yttrandefrihetåsikts- ochtillbl.a. rättenvissa uppräknade rättigheter,

syfte.fredligtiföreningsfrihettill församlings- ochrätten

resultat för-tydliga spårKonventionstexten bär ettatt vara avav
grundläggandemed skillnaderhandlingar kompromisser mellanoch stater

har slätatsMeningsmotsättningar medöveri samhällssystcm.rätts- och

konventionen till stånd.vällovligt syfteallmänt formuleringar ihållna att

kommit innehålla inbördesDet är därför inte märkligt den har attatt

motsägelsefulla bestämmelser.

internationell konventionfinns allmängiltig förDet ingen regel hur en
skall rad olika tolknings-tolkas. Internationella domstolen har tillämpat en
metoder. flertal kan emellertidNär det gäller konventioner mellan staterett

varje uppfattningsägas själva tilläggs betydelse ochstörreatt partstexten

avtalsinnehållet mindre fråga bilateralbetydelse det äränom om om en
SÖ1969Överenskommelse. Genom Wienkonvention traktaträttenårs om

19751 fastslagits.har bl.a. vissa regler för tolkning traktater Kon-av
1980.1975 kraftventionen ratificerades Sverige och trädde i årårav

Enligt 31 fide iartikel i konventionen skall traktat tolkas lojalt bonaen

överensstämmelse med den meningen traktatens sedda igängse uttryckav
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sitt bakgrund syfte.sammanhang traktatens ändamål ochoch mot av
Utgångspunkten alltsåärtolkningen traktatens med preambel ochför text

bilagor. tillockså efterföljandeHänsyn avtal traktatensskall tas om
tolkning, uttrycker uppfattning tolkningen ochpraxis parternas omsom
relevanta folkrätt. Uttryck tilläggas speciellregler allmän skall enur
mening, 32detta avsikt. Enligt artikeldet tydligtär att parternasvarom
kan tolkningsmedel, såsom förarbetena till ochsupplementåra traktaten

ingående,omständigheterna användas för bekräftelse påvid sökadess att

den tillämpning 31. Dessamening artikelframgått genom avsom
hjälpmedel för fastställa meningen, oklarhetanvändas närkan också att

eller tolkning 31 sådanefter enligt artikel ellertvetydighet kvarstår när

tolkning uppenbarligen orimligt eller oför-leder till resultat ärett som
nuftigt.

tillämpa tolkningsprinciper rasdiskrimineringskonventionenAtt pådessa

innebär innebörden själva konvention-för bestämmadet första sökaatt av

kritikerna Sveriges hållningMan antingen, gör,kan dåstexten. som av
förbjuda organisationer iskall...olagligförklara ochuttrycketattanse

artikel uttryckligt förbud i och denna4 innebär på lagkrav attett

specialregel skall det allmäntbestämmelse i egenskap överdess ta merav
lagstiftning omständigheternahållna kravet 2 deni artikel på som

konventionenspåkallar. emellertid också möjligt hävdaDet är att att

grundläggande stadgandetskilda artiklar bakgrund detskall läsas mot av
lagstiftai artikel 2 i fall förpliktat sigoch inte något har attatt staterna

ihänsyn till förhållandena det landet.det påkallat medän ärannat egnaom
avskaffa varje formTraktatens syfte snabbtändamål och är att av

rasdiskriminering sig vidta konkreta åtgärdervarje åtarstat attattgenom
självapå rad Vilken tolkningarna bästområden. över-texten somen av av

med denna målsättning kan inte på någotensstämmer avgöras enkelt sätt.
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Det inte självklartär regelrätt förbud det effektivaär sättetatt ett attmest

bekämpa rasistiska organisationer. Särskilt gäller kanske detta i samhälleett

det svenska, där rättstraditionen ställer krav precisa gränsdrag-påsom

ningar för förbud, vilket med nödvändighet medför rad ickeett att en
organisationerönskvärda faller utanför förbud vissoch på det sättetett ges

samhällelig sanktion. Det kan lika väl hävdas rasistiska organisationeratt

får möjligheter vinnasämre utbredning formligtoch framgångatt utan

förbud, de bekämpas på grundläggande alla planpåsättettom mer av
samhällslivet, inte minst i den politiskaöppna debatten. särskiltFörbud -
förbud inte går i praktikenupprätthålla befaraskan i verketsjälvaattsom -
bidra till rasistiska orgnisationer olycklig politisktattraktivitetatt ge en som
förföljda minskaoch spännande och möjligheterna fram derasvisaatt

absurditet sjaskighetoch i ljuset. Det ifrånär med långtandra 0rd

självklart organisationsförbud på föraskulleverkligenatt ett papperet

Sverige konventionens mål. Ett förbudsstadgandenärmare kanskeskulle

knappast kunna betraktas konkret lagstiftnings-åtgärd. Svenskens som en
tradition skulle förbudet uppfyllerkräva höga vadrättssäkerhetskravatt

gäller förutsägbarhet och avgränsning det Polisförbjudna ochområdet.av
åklagare principiell skyldighetskulle ha ingripa i fallallaatt som om-
fattades bestämmelsens ordalydelse. Definitionen vilkaav samman-av
slutningar skulle träffas generellt rasistiskaförbudett motsom av
sammanslutningar skulle därför med nödvändighet förbli alltför trång att

uppfylla konventionens krav efter bokstaven deti Eftersomartikel 4.

saknas svensk lagstiftning för enskilda idetochsammanslutningar

rättspraxis ställs synnerligen begränsade krav förpå sammanslutning atten
den skall ha rättskapacitet går det knappast ochkonstruera generelltatt ett
samtidigt effektivt förbud sammanslutningar gradsådanmot nåttens som

stadga de erkänns rättssubjekt.attav Det framhållaär viktigtsom attatt
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konkretaomedelbara ochvidtaföreskriver skyldighetartikel 4 endast att
rasdis-utövandeelleravskaffa främjandesyfte alltiåtgärder att av

syfte, enbart föriskyldighet lagstiftaNågon attkriminering. annat t.ex.att

inte.huvudkonventionens bokstav, finns överuppfylla taget

konventionensförpå utrönafolkrättsliga regler falla tillbakaNågra attatt

står varjeemellertid detfinns inte. Det vanligainnebörd är statatträtta

inhemskinternationella åtagandenvälja metod for uppfyllafritt att omatt

lagstiftning.

nordiskamärka detill konventionen ärgäller förarbetena attVad att

grund-formuleringen denmedmycket tidigt i sambandredanländerna av
förbud ochtill regelrättinställningFN-deklarationen gjorde sinläggande ett

Överkänd. huvudföreningstillhörighetåsikterkriminalisering och tagetav
underdemokratiska värderingarmed ochländer rättsstatligauttryckte

förbjudaskyldighetovillkorligutarbetande attkonventionens att en
allmännaHänvisningen till denotänkbarorganisationer att acceptera.var

5artikelhänvisningen tillochde mänskliga rättigheternaförklaringen om
skulleinnebarintemarkera konventionenför staternajust atttillkom att att

föreningsfriheten. Denochåsikts-reglerinföra stredtvingas motatt som
gjordes för möjliggörasålundainnebörden de tillägg attnärmare av som

visserligenkonventionen ärtillträdamed västerländsktländer synsättför att
mellan kon-kommittén ochinområder oenighet bådeDetoklar. t.ex.

ideiskyldiga lagfrågani garanteraär attventionsstatema staternaom
rasdiskrimineringförhindrarättigheternauppräknade bara5 ellerartikel att

iär tryggaderedanåtnjuta dedem mån statengäller i dendet attnär av
slutligafåttkonventionstexten sinUppenbart är emellertidfråga. att
grund-avvägning andraavsikteni formutformning någon motatt av

lagstiftningutformningenskall vid moträttigheter kunnaläggande göras av

i denföreningsfrihetenorganisationer. Om hävdarrasistiska attman
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huvud inte5 omfattaröverartikel tagetiochförklaringenallmänna
framförhandlade formuleringarnadenämligenblirorganisationerrasistiska

aktivt i förhandlingarnadeltogländerradEninnehållslösa.i 4artikel som
själva konventionenFN-deklarationengrundläggandesåväl den sombakom

inneburit frångåendetilläggenuppfattningen etthaftuppenbarligen atthar
må påkalladOrdenförbud.påkravetdet absoluta som vara avav

förjustGhana föreskriftenförslag attomständigheterna tillkom t.ex. av
lagstiftning.nödvändigheten Deti frågaacceptabelskulle bli avommer

härvidlagtolkningen byggersvenska pådensig inte såförhåller alltså att
innebörd.konventionstextensmissuppfattningursprunglig aven

otydlig vad gäller vilkenkonventionen ärDet står emellertid klart att

rasistiska organisationerförbudlagstiftaskyldighet har motstaterna att om
fastställa innebördenundanröjasotydligheten inteoch kan attatt genom av

ändamål och syfte.konventionens Vadsjälva bakgrundtexten mot somav
tolkningsmöjlighet på rimligtförefaller återstå ochfinnaär ettatt somen

fömuftigt till uppfyllelse syftet, konkretaleder staternaattsett genomav
ochåtgärder skall rasism i alla former sträva snabbtbekämpa mot att

rasdiskriminering i vidåstadkomma fritt från bemärkelse.samhälleett

Motsatsen, för sig eftertolka varje del konventionstexten bokstaven,att av
ledaskulle till rimliga.resultat inte kan Redan kommissionensom anses

rasism och främlingsfientlighet rättsstatligakonstaterade principermot att

tillåtasmåste inverka Sverige foga sig ipå hur långt kan konventionens

krav sitt förslagsade till organisationsförbud det gick såoch långtattom

majoriteten i kommissionen funnit möjligt i alltför högutan attsom vara
utsträckning inkräkta viktiga demokratiskapå och mänskliga rättighetsprin-

ciper 198914 68.SOU En närliggande förefallerutgångspunkts. mer
konventionen huvud inte innebäröver krav på kränkningatt tagetvara av

viktiga demokratiska och mänskliga rättigheter tvärtom ledutgörutan ett



106199175sou

ökatsådana rättigheterpå utrymmeinternationellai det arbetet att ge
frånframEn tolkning tvingarmänniskor.överallt för allaoch som

ochlagstiftningsynpunkter tveksamrättsstatliga somdemokratiska och
gårbokstaveninte enligt attändå heltdetinnebär erkännande attett av

hållbar.inteärkravuppfylla konventionens
ärkonventionenenligtSverigeuppfattning attDet utredningensär

föromöjligtpraktisktdetlagstiftning är settskyldigt sådan atthaatt en
ideltaenskildaförbjudet föroch attverkarasistiska organisationer att

måstenödvändigtvisinteskyldighetdennarasistisk verksamhet, attmen
rasistiskaförekomstenförbudregelrättuppfyllas mot avettgenom

lagstiftningensvenskaMålsättningen för denorganisationer sådana.som
levavarje punktutsträckning påmöjliga upprimligen i störstabör attvara

grundläggandepåavkallintentioner atttill konventionens utan ge
hittills legattolkningvärderingar. Dendemokratiskarättsstatliga och som

organisa-rasistiskasvenska skyddetdet motför utformningentill grund av
faktiskafortsättningsvis. Detförsvaras ävenutredningen kunnationer anser

hetslagstiftningen motsvenskadenuppställts omförbud genomsom
organisations-påkravkonventionensutredningenfolkgrupp motsvaraanser

stadgande samtuppfylls genomKriminaliseringskravetförbud. sammaav
allmännastraff enligtdrabbasbrottslighetrasistiskolika former avatt av

bestämmelser.
påkritiken berottinternationelladel denuteslutasinteDet kan att aven

organisationsför-varför lagstadgatförmått klargöra ettSverige inte haratt
kraftmedovilja ingripa motsvenskmisstankeinförts. En attintebud om

Framväxtenfall lätt ha uppstått.i sådantrasismen kan avorganiseradeden
förbetydelseavgörandeSverigeiföreningsrörelsenfriaden avvar

Än därförSverige. i dag värnasförankring iochdemokratins insteg

sigsammanslutaingripandesamhälleligtvarjemedborgarnas rätt att utan
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i vilket totala föreningsfrihetenhelst syfte. Den i Sverige på ettsom ses
i länder själva grundvalen för möjlighetsätt än flertalet folketsannat som

fritt idéer uppgifter,samla sig kring och d.v.s garantiatt motsom en
förtryck. förankring församlings-Den folkliga föreningsfrihetenochsom
har förmodligen förklaringen till Sverige,är i mycketäven att ansessom

lagstiftninggenomreglerat samhälle, saknar föreningar.ideellaettvara om
En reglering riksdagengenerell har ställningövervägts, har klart tagitmen

samhälleligt ingripande i form i det frianågon föreningslivet, demot trots

nackdelar avsaknaden lagregler onekligen innebär. det svenskaIsom av

ställningstagandet finns inte rasistiskanågot sympati för justmoment av
sammanslutningar eller ovilja ingripa Avsaknadendem.att mot av
lagstiftning medför emellertid inte finnsdet infoganågot regelsystematt att

förbud rasistiska organisationer Det samhälleligfinns ingenett mot

granskning stadgar eller förekomst styrelse, registeringadet finnsav av
ingen myndighetoch har överinseende över ideella Dettaföreningar.som

detinnebär i sin mycket lätt för vunnitär ävenatt föreningtur en som
den isådan stadga och för sig erkänns sigombildarättssubjektatt attsom

identitet. Detoch få räcker föreningsmötemed stadgaratt ettny antar nya
styrelse.väljeroch Ett generellt förbud organisationerrasistiskamotny

utangåskulle därför inte upprätthållaatt leda till kampen motattsnarare
skulle kunnarasism lätt förlöjligas. Härtill kommer domstolarsvenskaatt

bakgrund grundinställningen föreningsfrihetens särskilda helgdmot av om
skulle förbudsstadgandettolka möjligtbenägna att så snävtytterstvara som
och kräva full sammanslutningenbevisning förbjudenifrågaatt ärom av
karaktär för förbudet. Resultatettillämpa skulle antingenbliatt tvivelutan

åklagare aldrigatt praktiskt skulle det försökataget mödan värt attanse
till stånd förbud samhälletellerett friande skulleattt domgenom ge en
rad motbjudande sammamslutningar slags fallett sanktion ieller vart
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meningutredningensenligtärsin Detfortsätta veksamhet.klartecken att
alltsedanansträngningaruppriktigaSveriges ihärdiga ochotänkbartinte att

lagstiftningsvägenrasdiskrimineringskonventionen attratificeringen av
skulle vinna störreverkaorganisationerrasistiskaförhindra atteffektivt

införaoviljansvenskatill den ettattinternationellt bakgrundenrespekt om
hittills.tydligareredovisades änförbud

utgångspunkterUtredningens6.2

uppfyller konventionen.Sverige

stärkas.börorganisationerrasistiskaSkyddet mot

Organisationsförbud införas.bör inte

tillÅtgärder sammanslutningarriktasbör uppmanarmot som

tvång.ellerhotrasistiskt våld,verkareller genom

uppfylleroch för sig kon-iSverigesåledes frånutgårUtredningen att
utgångspunktEnorganisationer.vad gäller rasistiskakrav annanventionens
och detpå allvar ärbör attinternationella kritikenden tasemellertid attär

långtsåpå sättlagstiftningen ettkomplettera den svenska somönskvärt att
rasdiskrimineringskommit-tillmötesgår de kritiska ledamöternamöjligt av

tén.
mycket närabedömtsrasdiskrimineringskommitténharSverige varaav
teknikenDen svenska attFN-konventionen.uppfyllandefullständigtett av

ocksåsåledesmåsteverkarasistiska organisationerförförsvåra avatt
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fullständigt uppfyllandekommittén ha godtagits på vägen ettmotstegsom
konventionen. handsDet ligger därför till ytterligarenära antaga,att attav

tillnågon eller några åtgärder i fyllestsyfte kommer föratt attvarasamma
den svenska lagstiftningen kommitténs förväntningar.helt skall motsvara

Vi förekommer i Sverige.det organisationerrasistiska Kunskapenvet att

dem emellertidär begränsad. till detta troligenEn anledning är justom att

vår nuvarande lagstiftning, särskilt kriminaliseringen hets folk-motav
medför framförsöppet rasistisk propaganda sällan offentligt.attgrupp,

Det därförär svårt tillgängligamed ledning allmänt ochatt programav
liknande bedöma det i rasistiskvisst fall frågaärom enom samman-
slutning. Det allmänna avståndstagande finns i dagens Sverige frånsom
rasism över huvud medför isolering de omfattartaget grupperav som
sådana idéer. Detta innebär också svårigheter bedömastörre att om-
fattningen och formerna för den rasismen.organiserade Det kan antasav

det bakom del flygblad affischer finnsoch någon formatt en anonyma av
sammanslutning. Huruvida den utvidgningen tillämpningsom-senaste av
rådet för stadgandet hets folkgrupp, inneburit varjemot attom som
spridande rasistiska uttalanden kriminaliserats, också medfört någonav
faktisk förändring organisationemas inre arbete vi inte. Möjlig-vetav
heterna kontrollera efterlevnaden förståsär begränsade. Näratt det gäller

den offentliga propagandan kan emellertid konstatera, del deattman en av
organisationer tidigare spred rasistiskauttalat budskap harsom numera

rasistiskaned de inslagen. Dentonat främlingsfientligaöppna propagandan

är i dag oftare formulerad kritik den svenska invandrarpolitiken änsom av
på vissa folkgrupper. Självfallet är det inte sannoliktsom angrepp att

åsikterna bakom de sofistikerade uttryckssätten på något grundläggandemer

sätt har förändrats. Det iär utsträckning personkretsstor samma som
alltjämt iverkar de aktuella sammanslutningarna. Lagstiftningen har
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den uttalatmycketeffekten undertryckaemellertid avseddahaft den att av
förekommit fällande domar ävenhar dockrasistiska Detpropagandan.

i Stockholm.Radio Islams närradiosändningarunder år, bl.a. motsenare
förockså köparasistiska publikationer finnsmotbjudandeEn rad attytterst

exemplar.fall uppgivits tilli visstinitierade. Upplagan har tusenett par
sigemellertid visatfolkgrupp-bestämmelsen harIngripanden enligt hets mot

villintebakom alstren gärnagrupperingar ståreffektiva, eftersom de som
fall harnågrarättegångar Ioch domar.bli uppmärksammade genom

konstaterats.i brottetemellertid återfallsnabba

rasistiskaanknytning tillantalet medharEnligt vissa bedömare personer
betydligtdecennierna ochdekonstanttämligenorganisationer varit senaste

1930-nazistsympatisörer fråndelfortfarande1960-talet, dålägre påän en
högerextremistiskaAnslutningen till1940-talen aktiva.och grupper,var

haemellertid återi bedömsföreträdesvis återfinns dag,rasistiskadär idéer

nedtonadedenjust grundkanske påunder de åren, attökat mersenaste av
kanSom exempelattrahera störreförmåttpropagandan har grupper.

mycketsig ha såhögerextremistiskt parti sägernybildatnämnas somettatt
tidigareledning harpartietsingår i000 Personer5 medlemmar. som

mindre delendastTroligtvis detärklart rasistiskatillhört avengrupper.
Flertalet medlemmarförhållande.till dettakännerpartiets medlemmar som

förmårintepolitiskt medvetnamindresäkertutgörs sompersonerav
sig bakomställergodtrogetpropaganda ochpartietsgenomskåda som

förställningstärktordning ochlag ochåldringsvård,bättreparoller om
rasistiskaavslöjabörjat deemellertidgranskning harMassmediasfamiljen.

högerex-derasistisk förföljelseförgrogrundoch denundertonema som

innebär.idéertremistiska gruppernas
finns ocksåsammanslutningarnaverksammapolitisktdesidanVid om

fåtttid förefaller ha störrepågrupperingar,våldsinriktade senaresom
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ekonomiska sammanhållen organisation möjligenoch ävenresurser, mer
ökad anslutning. Antalet i Sverige benägna begåärpersoner attsom
våldsbrott rasistiska motiv har nyligen uppskattats 600.till 500 Avav -
dessa uppskattningsvisär hundratal organiserade.ett

Kommissionen rasism och främlingsfientlighetmot efterlyste brottsstatis-

tik särskilt utvisar brott med rasistiska inslag. Antalet sådana brottsom är

idag okänt. Från 1den januari 1991 redovisas emellertid dis-brotten olaga

Ävenkriminering och hets folkgrupp särskilt i brottsstatistiken.mot

möjligheterna redovisa i vad mån allmänatt brottslighet begåtts av
rasistiska eller främlingsfientliga skäl skall undersökas enligt prop.
19899086 5.34. Under 1980-talet förekom det inslag rasism ellerav
främlingsfientlighet i den allmänna brottsligheten i 11876 landetsav
polisdisktrikt, enligt undersökning kommissionen lät göra.en som
Vanligast bland brott med sådana inslag skadegörelse, stöldbrott,var
misshandel, olaga hot och ofredande. Enligt undersökningen gjordes det

vidare under 1985år 60sammanlagt anmälningar olagaavseende brotten
diskriminering och hets folkgrupp. Endast fyra leddemot dessaav
emellertid till fällande dom. En färskare uppgift utbredningen avom
rasistisk brottslighet är det under deatt haråren statistisktsenaste tre sett

flyktingförläggningförekommit ett attentat mot tredjei Sverigeen var
vecka.

Det är svårt bedöma i vad mån brottatt med ledrasistiska utgörinslag
i organiserad verksamhet. Enligt polisens uppfattning gärnings-en utgörs
männen uteslutandenästan allmänt brottsbenägna gärnaav sompersoner,

till sig budskap itar deras ögan legitimerar alltsåbrott. skulleDetsom
inte någon rasistisk övertygelse från början derasbakomvara liggersom
handlande. Troligen kommer dock ibland impulserna fråntill brotten mer
medvetet rasistiska förstår kriminellaanvändaatt lättleddapersoner, som
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organiseradantagitstidpå attsyften. Det harför sinaelement senare
flyktingför-bakomlegat moti del fallåtminstonerasism angreppenen

förnärvarande beläggemellertid för attpolisen saknasEnligtläggningar.

fall kunnat konstaterasandravissaihar dockvarit fallet. Dethaskulleså
utförda brott,organisation ochvissanslutning till sommellansamband en

iförekommerbrottslighetrasistiskorganiseradpåståförgrund attattger
åtuppmärksamhetallt störreenligt bedömarePolisen ägnarSverige.

olikasamband mellanochgärningsmännenorganisationstillhörighet hos

vidundervisningocksårasism. Det förekommeryttringar numeraav
Bedömareoch verkar.rasismenorganiseradeden uthurpolisskolan serom

hotnågotintei dag utgör motrasismenorganiseradedeneniga attär om
grundförföljs påmänniskorenskildaordningen. Fördemokratiska somden

tillställningstagandenpolitiskaförför flyktingar,stödtilluttalandenav
ärsittgrundpåellerexempelvis moskébyggen ursprungför avförmån

anledningfinnsdet all attrealitetrasistiskadenemellertid terrorn somen

hittills.kraftmed större äningripa mot
organisationer denrasistiskaSammanfattningsvis måste sägas genomatt

falli öppet,vartförhindratslagstiftningen genomatt propagera,nuvarande
rasistiskastraffas. Dekanbudskapsprider derasoch somatt envar

mottaglighetutbreddoch någonisoleradeallt finns ärströmningar trotssom
rasistiskaorganiseradeDenfinnspropaganda knappast.rasistiskför

oroväckande.i sigärproportionerinte tagit sighar menbrottsligheten nya
skyddetdärförär motutredningen attutgångspunkt förYtterligare en

ihåll Europafrån fleraExempelorganisationer bör förstärkas.rasistiska
mellanKontakterbehövs.handlingsberedskapvaksamhet ochvisar att

våldsinriktadeochoch extremagrupperingar i Sverige ytterstrasistiska
kunnathari USA,ochEuropaövrigautlandet, både iiorganisationer

riktningrasistiskutveckling iföljaSverige har bedömts sammabeläggas.
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fem årligga efter. Det ärländervästeuropeiskaandra ansesflera mensom
sådan utveckling. Defortsattförekommerlagstiftningenviktigt merenatt

tidigare klart rasistiskpopulism, ersattmed inslagbudskaputslätade somav
bland skulleävenanhängarevinnabefaraskan grupperpropaganda, som

finns riskHärigenom förrasism.inför öppenha tillbaka attryggat
Man kaninsteg. heller intevinnerförsåtligt sättrasistiska idéer på ett

flyktingströmmarökadeoch kantiderekonomiskt sämreblunda för att
diskrimineringochförföljelse etniskagrogrund förkomma utgöraatt av

riskenökande förtroligen etniskafinns denminoriteter. Härutöver

därförfinnsDet anledningkonflikter olika invandrademellan attgrupper.

läge.skapa beredskap inför svårareett

inteförhållanden har utvisat vissGenomgången vissa utländska enav
rasistiskaeffektivastform lagstiftning lämpligast och organisa-motav som

Historiska förefaller spela störst roll förtioner. sociala faktorer vilkenoch

utbredning olikafått i länder.rasism och främlingsfientlighet Formliga

organisationsförbud upprätthållas påförefaller inte kunna sådant sättett att

de kan sägas rasistiska organisationer.verksamma medel Demotvara
farhågor i Sverigeuttryckts inför införande förbud förstärksettsom av

vid övrigtinternationell jämförelse. heller i förefallerIntesnarast någonen
förmodell svensk lagstiftning kunna hämtas utifrån. De lagstiftnings-

ochtekniska allmänna förutsättningarna varierar alltför mycket från land

till land.

Utredningen naturligtvisär medveten rasism och främlingsfient-attom
lighet angripas framgångsriktkanaldrig enbart lagstiftning. Grund-genom
läggande förändringar människors föreställningar varandra kan baraav om
åstadkommas de uppfostran, utbildning, information ellerattgenom genom

erfarenheter får kunskap, insikt förståelseoch för varandra. Näregna

lagstiftning ändå tillgrips detär endast komplement till andra ochsom
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för markeraemellertid behövas bådeviktigare Lagstiftning kanåtgärder. att

förhindra rasism.för yttringarochsamhällets avståndstagande att av
förgrundläggandeoch föreningsfrihetåsikts- ärYttrande-, informations-,

sigi fördessa friheter därför ochbegränsning ärdemokratin. Varje av
skyddaförinskränkningar dock nödvändigaolycklig. Ibland attkan vara

ellerbli förtaladenskildes inteden rättandra intressen, exempelvis att en

rasistiskför förföljelseblietnisk inte utsatträtt pro-att genomgrupps
frågadetemellertid iakttas ärförsiktighet måste närpaganda. Särskilt stor

fri partibild-livet. En och fri debatt,öppenpolitiskabegränsa detattom
i allmänna valtill kännavilken helståsiktning sinoch frihet att somge --

dessochdemokratiskaför detförutsättningar systemetnödvändigaär

budskapfrämlingsfientliga än är,allmäntmotbjudandetrovärdighet. Hur

där de kani debatten,inslag den politiskafår de kanske allttrots somses
farligtmindrebetydligtdet säkertsikt är attPåbemötas förkastas.och

florerafårventileras defram och änförs utantillåta sådana budskap attatt
tillåtet harför vad ärGränsendebatt.bli ibemötta öppen somatt en

enligtStraffansvarfolkgrupp.hetsbestämmelsendragits motomgenom
utredningensorganisationer. Det ärrasistiskafördenna drabbar språkrör

behovetform täckernuvarandei sinbestämmelsenuppfattning avatt
Straff-meddelanden.andrauttalanden ochrasistiskakriminalisering av
tillävenhänsynförinnebärfängelse två årmaximum på att tautrymme om

spridning.fåttuttalande storett t.ex.
fram detbakgrund tilllettdennahar attUtredningens motresonemang

främlings-rasistiska ellerlagstiftning deinföras ytterligareinte bör mot

Det ärpropaganda.enbartverkaorganisationer sökerfientliga genomsom
våld ellermedeftersammanslutningar, strävarstället atti mot som
rasistiskasinaförverkligaegendomellerbrottslighetliknande mot person

lagstiftning. Det ärytterligaremedmotiveratkansyften, det varasom
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sådana organisationer lätt kan utvecklas till verklig fara för bådesom en
föroch det demokratiskautsatta samhället. Mot dengrupper typen av

rasistiska organisationer framstår det så angeläget med starkt skyddettsom
möjligheten i regeringsformen till inskränkningatt föreningsfrihetenav

enligt utredningens uppfattning bör utnyttjas.

Utredningen vill emellertid inte beträffande denna särskilt farligaens typ
rasistiska organisationer föreslå förbud riktat sammanslut-av ett mot

ningarna sådana. Anledningen främstär utredningen övertygadärattsom
förbudslagstiftning, framhållitsatt inte skulle bli effektiv.om en som ovan,

Uppfattningen förbud i administrativ ordningatt ett ha någonskulle

nämnvärd effekt förefaller naiv. Möjlighet till förbudstalan vidsnarast

allmän domstol skulle inte bli mycket större praktiskt värde. Storaav
svårigheter kan också förutses bl.a. med över huvud identifieraatt taget
och precisera sammanslutning tillräckligt för kunna rikta förbudatten ett

liksomden, med föramot aktuellt registeratt över förbjudnaett samman-
Detslutningar. har hävdats förbud på önskvärtatt skulle markeraett ett sätt

samhällets avståndstagande från rasism i alla former. samhälletDet svenska

emellertid redan i dag allmänt omfattad rasismgenomsyras avsky förav en
kanoch det inte råda någon tvekan denna inställning lagstiftaren.hosom

ytterligare ansesEn markering kan bara meningsfull innebärden enom
faktiskökad möjlighet förhindra rasistiska vinneratt föreställningaratt

Utredningenspridning. är övertygad det inte skulle fallet medattom vara
förbud.ett

Utredningen däremot kriminalisering enskildesatt denanser en av
befattning med särskilt farliga rasistiska sammanslutningar framkom-är en
lig väg utöka skyddet.att
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motiv ellerrasistiskabegåttsockså brottUtredningen att avsomanser
framgådetta börochsärskiltbestraffas strängtinslag bör attrasistiskamed

brottsbalken.istraffskärpningsregeluttryckligenav
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Förslag7

Ändring införande ioch brotts-regeringsformeni7.1

tryckfrihetsförordningen brotteniochbalken av

därtillstödrasism ochorganiserad

förföljelsevidinskränkas ävenFöreningsfriheten skall kunna mot

vid förföljelseochfolkgrupp även påänannan grupp av personer
trosbekännelse.nationellt ellergrund av ursrpung

En organiserad och stödbrottsbalksbestämmelse rasism åtom
tillägg i TF.organiserad införs. Motsvarande görsrasism

Utredningen föreslår i stöd tillden deltar eller lämnaratt som en samman-
slutning sig rasistisk förföljelse liggaägnar bakom ellerattsom genom

vissa särskilt allvarliga skall straffastill brott enligttyperuppmana av en
167.bestämmelse i brottsbalken Som brottsbenämning föreslåsny

organiserad Det skall fråga sammanslutningar, interasism. vara om som
falleller i inte enbart sprider rasistiska meddelanden, ärvart utan som

delaktiga i inslagbrott med våld, hot eller tvång begås iledatt av som
Ävenrasförföljelse. förföljelse på grund trosbekännelse omfattas.skallav
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sammanslutningar, rasistiskbedriver sigverksamhet ägnautan attsom
förföljelse eller liknandemedverka till våldsbrott ochatt uppmanagenom

Beträffande fårbrottslighet, organisationer detinte. sådanaomfattas alltså

tillräckligt straffbe-och ingripalämpligare attsagtsom genomanses
vanligaderas språkrörstämmelsen folkgrupphets motmot resp. genomom

sig skyldigastraffbestämmmelser ide verksamheten görmot personer som

till allmänna brott.

denförslagetDet till organiserad rasism ärhuvudsakliga skälet attom
sådana idéeri verksamheten och spridandetbestämmelsen beskrivna av

enskildas välfärdför demokratin förbåde ochutgör särskilt farastoren
detvåld våld framståroch överhängande och hottrygghet. Mot somom

upplysning ochattitydförändringar siktotillräckligt pålita tillatt genom
kritikentillmötesgåendeockså visstdebatt. innebärBestämmelsen ett av

organisationer.rasistiskaförbudSverige saknar motmot att

inskränkningregeringsformens möjlighet tillFörslaget innebär att av

verksamhet innebärsammanslutningar, vilkasföreningsfriheten gällervad

etnisktvissthudfärg ellerviss med vissförföljelse folkgrupp avras,av av
i anspråk.RF, i viss utsträckningstycket2 14 § andrakap. tasursprung

inskränkningtillmöjlighetenförutsätter ocksåUtredningens förslag att

inte kankollektiv sägasutvidgas så förföljelse ävenatt av personer somav
ellernationelltpå grundfolkgrupp ochutgöra även ursprungaven

förslagetemellertid utredningens åsikttrosbekännelse omfattas. Det är att

principiellt begränsas.föreningsfriheten på något sättinte innebär att mer
sammanslutningaringripa denmed kraft kunnaIntresset mot typatt avav

visssåvåld eller hot vägersyftar till eller verkar tungt att engenomsom
kriminaliseringenfår godtas. Vad gällerföreningsfriheteninskränkning av

inte iden huvudsammanslutningar står överstöd till rasistiska tagetav
nämligen inte omfattaföreningsfriheten. kan rättstrid Denna attmot anses
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ekonomiskt påeller stödjasätt sammanslutning, inteannat ären som man
ansluten till.

Beträffande den avsedda organiserad rasism finns enligtsortens ut-
redningens uppfattning behov ingripakunna andra deäven änatt motav
direkt medskyldiga till visst brott. De sammanslutningar kansom avses
betecknas terrororganisationer i större eller mindre Avsiktenskala.som
med bestämmelsen är skall drabba även självdenatt utan attansvar som

sig skyldiggöra till sig straffbar anstiftan till eller idelaktighet sådanavare
rasistiska brott i bestämmelsennämns del i sammanslutningenstarsom
verksamhet.

Den straffbara gärningen består alltså i huvudfallet i ideltaatt samman-
slutningen. Varje form deltagande Det kan frågaav avses. om envara

med ledande ställning inom organisationen, ocksådet kanperson varamen
någon delar flygblad eller bara tillhörighett.ex. uttrycker sinutsom som

bära sammanslutningens symbol. I sistnämndaatt gradenfall ärgenom av
aktivitet visserligen låg sådan handling typisktutgör ändå sett ettmen en
led i strävan sprida sammanslutningens budskapatt intrycketoch förstärka

Ävendess utbredning. passivt formligt ochmedlemskapav ett men
erläggande sedvanlig medlemsavgift innebär deltagande. Denav som

annatdäremot vid tillfälleenstaka på sättutan att knuten till samman-vara
slutningen klottrarklistrart.ex. dekaler eller intekandess symbolupp
sägas delta i sammanslutningen, liksom inte heller medden gårenbartsom
i demonstration. Fanbärare eller funktionären demonstrationvidannan en
och dörrvakt vid möte skall däremot delta sammanslutningensianses
verksamhet.

Även bildande sammanslutningav en bn densom typavses somav
definieras i bestämmelsen kriminaliseras.
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bidrag ellerekonomiskaockså drabba denskallAnsvar genomsom
sammanslutningen.stödjerlokaler sätthyra eller på annatutattgenom

ekonomiskaAtt kommastöd organiseradskall kallas rasism.Brottet av
förhindraeffektivasteförväntas de sättenkanbidragsgivare attett avvara

relativt goda med denrasism. Möjligheterna till det börorganiserad vara
bidragsgivare,förteckningar överbestämmelsen. Noggrannaföreslagna

husrannsakningar. Dessavidpåträffas förvånande oftagaranter,

förekommandevanligtdetydligtvis för bemötaförs kunnanoteringar att

propagandamaterial,Köpförsnillas.misstankarnainterna att avom pengar
innebäraocksåskallsymbolerkassetter, dekaler ochskivor, ansest.ex.

tidning skall däremotsammanslutningensprenumerationEnbart påstöd.

delverksamheten. Rätteninnebära tasig stöd åt attinte i avanses
prenumerationsak ärskall oinskränkt.lämnas Eninformation att enannan

misstänkt.indicium i beviskedjakan utgöra motett enen
med-i formstöd lämnasfall ellerdet deltagande skerBeträffande att av

omfattas denmedierskrifttryckt eller dei någotdelande som avav
ellertryckningformiyttrandefrihetsgrundlagen eller t.ex.föreslagna av
skallföreslåsmaterialsammanslutningens tryckta attdistribution ansvarav

tilläggmotsvarande ordning. Etti tryckfrihetsrättslig ellerutkrävaskunna

föreslås.innebörd till TFs brottskatalogdennaav
viss brottendast sammanslutningar typGenom somatt avser ensom

föreslagnai densyftenmedel för rasistiskauppnåacceptabla att avses
ideltagandemindrebli änbör avgränsningsproblemenbestämmelsen om

frågablir intekriminaliseras. Detsammanslutningarrasistiska skullealla

inställning i sig. Vadrasistiskasammanslutningensbedöma somattom
faktisktelleruttalandenvisatär sammanslutningenskall prövas genomom

ellerideltaden ägnar sig förföljelsehandlande att uppmanaatt genom
krävsDetbrottslighet eller tvång.hotrasistisk våld,med inslagtill av
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mellan organisationenkoppling ochnågonutredningalltidintesåledes om
distribuerat utbildnings-sammanslutningEnbrott. t.ex.konkreta som

ordalagi allmännaeller tillförföljelserasistiskmaterial uppmanatsomom
härigenom träffadblir redanfolkgrupp be-vissvåld eller hot mot av

stämmelsen.

föri stället förbuddelaktighetenskildes medförKriminalisering denav
form sammanslutningenorganisatoriskvilkendet saknar betydelse har.att

hållsDet skall fråga ettpersoner som sammangrupp av avvara om en
skallsammanslutningen ha förvärvatsyfte. Krav på attgemensamt

uppställs inte.rättskapacitet viss formeller huvud på Detöver måstetaget

sammankomstemellertid fråga endanågot ochän såledesvara om mer en
krävas organisation beständighetnågon eller utöver enstaka möte.ett

För för organiserad för stöd organiseradrasism eller rasismatt ansvar
skall kunna komma kunnai fråga skall sammanslutningen sägas ha ägnat

sig förföljelseåt viss brottslighet. I begreppet förföljelsetypgenom av
ligger krav på det skall ha varit fråga verksamhet vissatt medom
systematik, upprepning eller intensitet, ägnad hosär denatt utsattasom

framkalla rädsla eller obehag. En mängd mindre allvarliga brottgruppen
kan tillsammans förföljelse.utgöra Också enstaka brott, kors-ett t.ex.
bränning intill flyktingförläggning, kan sitt starka symbolvärdeen genom
sägas förföljelse.utgöra Detsamma kan sägas enda uppseendeväck-ettom
ande och våldsdåd. En samlad bedömning den brottslighetgrovt av som
sammanslutningen på olika varit inblandadsätt i skall göras. Brottsligheten

måste för läggas sammanslutningen till lastatt emellertid ha innehållit något
Ävenvåld, hot eller tvång.moment upprepade butiksstölder fårav anses

innefatta sådantett avsikten varitmoment, förmåt.ex. denattom
invandrade innehavaren upphöra med verksamheten. Mer självklaraatt

exempel är emellertid brott enligt 12 13och kap. BrB, såsom
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olaga våldtäkt,tvång, hot, hemfridsbrott,mord, misshandel, olaga
Även lindrigare misshandelringaskadegörelse mordbrand. brott,och som

ägnade skrämma denoch fall ofredande är att utanutsatta gruppenav som
upprepningoch kan vid frekventolaga hot föreligger,att sagtsomavses

också förföljelse.sägas innebära

sig medverkaåt förföljelseSammanslutningen ha ägnatskall attgenom
fåttbrottslighet. haGärningsmännen kani eller rasistisktill t.ex.uppmana

sammanslutningensbegå visst brott,uppdragsammanslutningens att ett

iha för vapeninköp ellerkan använtsmedel eller andra resorresurser
träningutbildning ochsammanslutningen kan ordnathasamband med brott,

inför brottslig verksamhet.

och visst fallsammanslutningenmellanFrågan sambandvilket av

hand-för vissttill skall krävasuppmaning brottmedverkan eller attsom
rättstillämp-tillsammanslutningen bör överlämnaslande skall tillskrivas

medlemsmöte eller ledningeller styrelseningen. påNär beslut fattats av
sammanslutningensförandra riktlinjerelleri enlighet med program

utbildnings-förekommer påsammanslutningensverksamhet, när namn
utförtsedan eller närmedlembrottmaterial handlar somomsom

rådamaterial torde intesammanslutningens skriftliga detuppmaning in itas

handlat på uppdragdär deltagaretvekan. i fallnågon T.ex. samman-av
tillskrivashandlande ocksåbör hansslutningen ledandeeller personav

sammanslutningen sådan.som
sammanslutningen skallrekvisitenAvsikten med uppställa attatt anses

innebärtill brottslighetellermedverkaförfölja uppmuntraatt somgenom
straffbara området pådetdels begränsavåld, hot eller tvång är ettatt ur

förfällande domtillfredsställande Förrättssäkerhetssynpunkt sätt.

sinmanifesteratsammanslutningensåledeseller stöd krävsdeltagande att

Bedömningenhandling i speciellt hänseende.inställning 0rd eller ettgenom
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det frågaär sammanslutning till ellerav om om en som uppmanar
medverkar i rasistiska våldsbrott måste betydligt lättare bådegöraattvara
för den enskilde föroch domstolen än avgöra går föratt gränsent.ex. var

verksamheten över huvudatt rasistisk.är Att endast straffbeläggataget

medsamröre den rasistiska sammanslutningartyp sigställer bakomav som
allmänna brott minskar också möjligheten göra gällande organise-att att
rad rasism politisktär brott och därmed skapaett stämningar martyrskapav
och liknande. Avsikten med den snäva avgränsningen emellertidär också

begränsa inskränkningen föreningsfrihetenatt till vad kan vinnaav som
allmänt stöd.

Förföljelsen skall ha riktats folkgrupp ellermot sådanen annan grupp av
i den bemärkelse uttrycket har i bestämmelsen hetspersoner som motom

Ävenfolkgrupp 168.BrB kollektiv invandrare,av personer som
flyktingar eller utomeuropéer alltså. Förföljelsen skall ha skett påavses
grund hudfärg, nationellt eller etniskt ürsrpung trosbekännelse.ellerav ras,
Diskrimineringsgrundema är således desamma i bestämmelsernasom om
hets folkgrupp och olaga diskrimineringmot BrB 169. Rasdiskrimine-

ringskonventionen har såtillvida snävare tillämpningsområdeett attsom
trosbekännelse inte där. Religiös ofördragsamhettas efterharupp en

konfliktenkompromiss beroende på mellan Israel arabvärldenoch
behandlats för sig FN. sinRegeringsformen i utformningnuvarandeav ger
endast möjlighet till inskränkning föreningsfriheten beträffandeav
sammanslutningar, vilkas verksamhet innebär förföljelse folkgrupp avav
viss med viss hudfärg eller visst etnisktras, Bestämmelsensav ursprung.
utformning vid tillkomsten inte föremål förvar några redovisadenärmare
överväganden. Avsikten med den emellertid förmöjlighetvar öppnaatt
sådan lagstiftning kunde kommasom visaatt sig förerforderlig att
efterleva rasdiskrimineringskonventionen prop, 197576;209 3,113. Det
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anledning görafaktiskemellertid inte finnas någon attförefaller annanen
vilkaellerskyddasskallgäller vilkavadgränsdragning grupper som

antirasistiskaktuellomfattasdiskrimineringsgrunder skall nuavsom
uttryckkommit tillövervägandeneftervadlagstiftning än noggrannasom

19818258.197087 ochprop.hets folkgruppbestämmelseni motom
grundförföljelse påvad ärmellandrahuvud gränsenAtt över taget som

trosbe-grundförföljelse påvad ärochetniskt avt.ex. somursprungav
fallenskillnad mellangöraofta ogörligt. Atttorde vorekännelse vara

deli dennaförslagetförutsätterSomstötande.ofta nämnts endessutom
RFändringfullt Utangenomförasgrundlagsändring för kunna ut. avatt

sådantillbegränsaskriminaliseringen attstycket måsteandra214 avse

grundas på dennasochriktas folkgruppförföljelse ras,mot somsom
etniskaellerhudfärg ursprung.

rekvisit.objektivasamtligaomfattarskall krävas uppsåtFör somansvar
erfordras till vilkenkäntgärningsmannen typandra ordmedskall attDet

det krävsGenomstött.elleri attsammanslutning han deltagitsomav
dendrabbanormalt inte attavseendei detta kommeruppsåt även ansvar

eftertankeellertidningköper lösnummer utan gerpå gatan ent.ex. avsom
insamlingsbössa.ibidrag en

betraktasden stöd börlämnasammanslutning eller somidelta attAtt en
stödellerinnebär deltagandedvs. handlingendakollektivbrott, somenett

företagits,handlingar harsådanabrott,fullbordat fleraförräcker men om
dettaInnebördenbrott.föreliggafortfarande endast ett avdetskall anses

inneburitåtgärderflera t.ex.gång dömts ellerför somdenär enatt som en
förei tidenliggeråtgärderandraåtalaskan påinte fördeltagande somnytt

Åtgärder bedömasskall däremotdomenligger efteri tidendomen. som

brott.nyttettsom
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i högstfängelse tvåStraffskalan föreslås omfatta eller år.böter Att leda

frågahärsammanslutning det är fårså allvarligt slagen omav som anses
deltagit i planläggningenha högt straffvärde föräven den inte t.ex.som av

konkreta skall kunnabrott. Avsikten bestämmelsenär användas föratt att
straffa sig tillräckligtäven nyckelpersoner hållit imedvetet bakgrundensom
för undgå straff enligt Förvanliga medverkansregler. organisatöreratt bör

det finnas i straffskalan fängelsestraff.för relativt långa Iutrymme de flesta

fall torde emellertid böter påföljden,den lämpligaste både därför attvara
gärningsmännen ofta kan socialt etablerade och därför mottagligaantas vara
för ekonomisk bestraffning och för tillmöjligheter martyrskap böratt

undvikas.

Ansvar för försök, förberedelse stämpling bör inteoch införas.

Kriminaliseringen sker i detta fall på grund det generellt liggaattav anses
fara i människor deltar i eller aktuellastöder denatt typenen av samman-

slutning. Det kan inte motiverat straffbelägga fallän där denatt annatanses
presumerade faran verkligen föreligger, dvs. fullbordat brott.

Den allmänna regeln i BrB 235 för undvika obilligutrymme attger
bestraffning någon anslutit sig till sammanslutning innan denav som en
utvecklats i farlig riktning och försökt hindra sådan utveckling. Försom en
regelns tillämplighet torde emellertid också krävas han lämnatatt samman-
slutningen så han insett hans försök misslyckats.snart att

Konkurrensfrågor kan tänkas uppkomma i förhållande till dels brottet

hets folkgrupp och dels medverkan i sådant rasistiskt våldsbrottmot som
kvalificerat sammanslutningen. Gärningsmannen kan stödjat.ex. samman-
slutningen uttlanden också hets folkgrupputgör eller deltamotgenom som
i sammanslutningens verksamhet begå misshandel. tillämp-Närattgenom
ningsområdena för flera straffbud delvis sammanfaller detta sätt är

utgångpunkten brottskonkurrens föreligger,att dvs. den tilltalade skall
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dömas för lösning väljas brukar krävasbåda För skallbrotten. att en annan
särskiltsärskilda tillämpningsområdet ärskäl, dett.ex. att gemensamma

olikhet mellan förstraffskalorna brotten,det råderstort, attatt stor

skyddsintressena eller det finnssammanfaller beträffande det brottetatt ena
kvalificerad användas för brottsligheten.kan beakta helaform atten som

döma för aktuellaI dessa endast det I härfall brottet.brukar enaman
det intekonkurrenssituationer tillämpningsområdetförefaller gemensamma

anledning for endastså det skälet dömafinnsdet ettattstort att avvara av
bedömning hur straffskalor förhållerbrotten. olika brottsNågon generell av

sig till organiserad rasism förhållandegår inte Istraffskalan för göra.att

straffskalomatill lika medan mångabrottet folkgrupp ärhets t.ex.mot

medvåldsbrott straffskala. Vid konkurrenshar betydligt strängare t.ex.en
falletolika skyddsintressen i skyddvåldsbrott dettalar vidare brottens ena-

förhindrandeför enskilds i det andra allmän ordning ochliv ochoch hälsa

förhållande till brottet hetsrasism i brottskonkurrens. Iför dömaattav -
skyddsin-folkgrupp föreslagna bestämmelsendenhar däremotmot samma

överlämnas åtför båda brotten. Det börvilket dömatalartresse, emot att

händelseför-enskilda fallet det inträffaderättstillämpningen i det prövaatt

sig till lastlåtitvad den tilltalade kommaloppet och straffvärdetväga av
straffbuden.i förhållande aktuellatill de båda

innehåller bl.a.16 ordning ochkap. brott allmänBrB handlar motom
förrättning, uppvigling, barnporno-bestämmelser störandeupplopp, avom

dobbleri. återfinns också brotten hetsgrañbrott, djurplågeri och Där mot

9 Det8 diskriminering §. 7 § upphävd.folkgrupp § och olaga är

organise-placering föra införefaller lämplig bestämmelsenatt omvara en
rad rasism 7som en ny
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7.2 Tvångsmedel

1952 tvångsmedelslagårs tillämpliggörs på organiserad rasism och

stöd organiseradåt rasism.

Bestämmelser tvångsmedel vid beivrande iförutombrott finns,om av
rättegångsbalken RB, i bl.a. 195298lagen med bestämmelsersärskilda

tvångsmedel i vissa brottmål. Lagen innehåller tilläggs- och undantags-om
bestämmelser till den grundläggande regleringen i straffpro-RB i fråga om
cessuella tvångsmedel. Lagen har tidsbegränsad eftergiltighet gälleroch

den gjorda förlängningen till utgången 1991 prop.årsenast av
19909123, 60, JuU5, 19901156.rskr. SFS

Lagen gäller vid förundersökning angående riketsvissa brott mot

säkerhet och vissa andra grövre brott. Efter den prop.ändringensenaste
198990l30, JuU33, 286rskr. lagen tillämpligär mordbrand,brotten

mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, luftfartssabo-sjö- ellergrov
underflygplatssabotage samtliga brott förutsättning frågaitage, brottetatt

sabotageinnefattar gärning sabotage,utgör sabotage,ochsom grovt

väpnat hot laglig ordning, olovlig kårverksamhet, högförräde-motuppror,

krigsanstiftan, vissa brott liv, hälsa, frihet sigriktaroch fridmot som
statsledningen, spioneri, spioneri, obehörig befattning medmot grovt

hemlig uppgift, obehörig befattning med hemlig olovligochuppgiftgrov
underrättelseverksamhet. Lagen gäller också försök, ochförberedelse

stämpling till de uppräknade brotten sådan belagd medgärning ärom
straff.
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undantagsbestämmelserochtilläggs-innehåller,1952 lagårs sagt,som
straffprocessuellai frågai RBregleringengrundläggandetill den om
1952 lag kanårsi RB ochregleringenOlikheten mellantvångsmedel.

följande sätt.påanges
häktning ochfrämsttvångsmedlens.k. personellagäller dedetNär -

hållavissa falli1952 möjlighetårs laganhållande att personenger-
vad reglernaallmännaenligt detillåtettidlängre än ärunderhäktad som

långtinte nått såutredningen ännu attsituationengäller denDeti RB. att
förmisstänkt brottet.skälsannolikapåkanhäktadeden anses vara

skäligenvederbörande endast ärfalleti det skekanHäktning atttrots
låtaför1952 lagårsutredningshäktning. atts.k. utrymmemisstänkt, ger

RBS reglermedanveckor,fyrautredningshäktning fortgå undersådan ca
2 lag.vecka § i 1952 årstillåterbara en

227i kap.meddelandekan skriftligt1952 lagårsEnligt avsesett som
föreskrivetför brottetdet ärRB imeningen beslag, även§ andra tas om

3 §.straff fängelse i två åränlindrigare
27enligt kap.postförsändelsekvarhållandeFörordnande m.m.om enav
under-fall meddelasbrådskande1952enligt års vissalag ikan av9 RB§

alltid rättenregler detärRBSEnligteller åklagaren §.4sökningsledaren

fall.i dessabeslutarsom
inteför brottet ärdetanvändashemligfår teleavlyssningRBEnligt om

brottsundersök-vidårtvåilindrigare straff fängelse samtänföreskrivet
Somtill sådant brott.stämplingförsök, förberedelse ochrörningar som
skalldetteleavlyssning gäller attförutsättning för hemligytterligare
viktsynnerligåtgärden ärmisstanke ochskälig brottet att avföreligga om

pådomstolmeddelasavlyssningTillstånd till hemligutredningen. avför
förfrån dagenmånadhögstoch tid,åklagare skall vissgällaansökan enav

för inte ärbrottetdetanvändasHemlig teleövervakning fårbeslutet. om
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vid narkotikabrottochmånader medstraffföreskrivet lindrigare än sex
förutsättningarna knutnaövrigt tilläri straffskalan. Ienbart fängelse

hemlig teleavlyssning.reglerna om
möjligheterutvidgade1952 i förhållande till RB användaårs lag attger

teleövervalcning. Tillstånd tillhemlig teleavlyssning hemlig sådanoch

föreskrivet lindrigareåtgärd får för brottet ärlämnas, det straffäven om
Åklagaren brådskande falli självfårän vad krävs enligt RB. beslutasom

skall anmälan ofördröjligenanvändning Om så skett,tvångsmedlen.om av
ärendet.tillgöras domstol, skyndsamt skall prövasom

Säkerhetspolisen anförde justitiedepartementet ii skrivelse till september

1990 bl.a. 1952 grund förårs nödvändig denlag verksamhetutgöratt en
viktSäkerhetspolisen utomordentligbedriver och det förär dessattsom av

fortsatta verksamhet Behovetlagens giltighet förlängs. den regleringatt av
1952 års lag innehåller ifrågasattshar i inte under riksdags-stort settsom

behandlingen de återkommande fortsatt giltighetfrågorna lagen.av om av
I utredningssammanhang har finnsdet hävdats det skäl inarbetaatt att

bestämmelserna i RB.

Det kan diskuteras organiserad rasism utgör sådant brott ärettom som
jämförligt med de brott rikets ellerrör säkerhet är allmänfarligsom av

och 1952mednatur års lag. Förslaget emellertidär riktatsom avses mot
gärningar lätt utvecklas till allvarligt hot samhällsordningen påett motsom

helt brottslighetsätt än iett allmänhet. Bland de brottannat redansom
omfattas lagen återfinns olovlig kårverksamhet. Det kan antasav att en
effektiv bekämpning organiserad rasism kräver motsvarande tillgång tillav
de särskilda möjligheter till tvångsmedelsanvändning 1952 års lagsom ger.
Enligt utredningen finns därför skäl lagengöra med särskilda be-att

stämmelser tvångsmedel i vissa brottmål tillämplig vidäven för-om
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organiseradorganiserad rasism och stöd åtbrottenundersökning angående

rasism.

straffskärpningsgnmdsärskild7.3. Rasism som

straffskärpningsgrundsärskildinförsi brottRasistiska inslag som

i brottsbalken.

iinslagrasistiskatill ochrasistiska motivvidareUtredningen föreslår att
innebärVisserligenstraffskärpningsgrund.allmänskallbrott utgöra en

skallgämingentillmotivtilltaladesdenlagstiftningdagensredan att
§29 1kap.straffvärdegärningensbedömningensärskilt vidbeaktas av

emellertidbörstraffskärpningsregelspeciell geBrB. Enstycketandra
uppmärksammakonsekventanledningdomstolar attochpolis, åklagare

avståndstagande frånför samhälletsuttrycktydligtinslag ochrasistiska ge
polisdistrikt ocholikapraxis mellanvarierardagIformer.i allarasism

rasistiskaklotterskadegörelseintebedömsOfta avdomstolar. genom
alltidinteinnebärtillmälen attRasistiskaklotter.uttryck änsträngare annat

bordeeljest. Häränbedöms strängareolaga hot enellermisshandelsbrott
särskildaföreslagnadenståndtilluppstramning kommaönskvärd genom

avgörandeÄven utgjort deninterasismstraffskärpningsrcgeln. om
rasistiskaförslagetenligtskallvisst brottbegåförbevekelsegrunden ettatt

motivethuvudsakligaDetstraffmätningen.vidbeaktasgärningimoment en
över ettvarit kommahakan attstölder menbegå pengart.ex.att



131 199175SOU

konsekvent brottsofferval visst etniskt kan inneburithaav av ursprung
inslag rasism. misshandelsbrottEtt kan ha sin upprinnelse i i sig inteav en
rasistiskt färgad konflikt våldsanvändningen åtföljtskan hamen av
rasistiska tillmälen. Straffskärpning skall komma i fråga fall.i sådanaäven
Att även rasistiska inslag och inte endast rasistiska motiv med i be-tas
stämmelsen innebär inte minst den blir tillämplig i fall rasistiskaatt där

motiv kan misstänkas föreligga endast rasistiskt kanett momentmen
bevisas.

Förutom förstärka de antirasistiska signalernaatt från lagstiftaren och

rättsapparaten förhoppningsviskan viss avhållande uppnåseffekten
beträffande även den organiserade rasistiska brottligheten allmäntgenom
strängare straff. Lagstiftningen skulle utgöra lämpligt tillkomplementett
det nuvarande skyddet sådana rasistiska intemot sammanslutningar som
tillhör de farligaste sin verksamhet inspirerar anhängarnamen som genom
till trakasserier och liknande.
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Specialmotivering8.

Ändrad8.1 2 RF14 §lydelse 2 kap. stav

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

14§2st

Föreningsfriheten får Föreningsfriheten fårbegränsas begränsas

endast såvitt gäller såvitt gällersammanslut- endast sammanslut-

ningar vilkas verksamhet ningar vilkas verksamhetär ärav av
militär eller liknande liknandeeller militär eller ellernatur natur

innebär förföljelse folkgrupp innebär förföljelse folkgruppav av av
viss med viss hudfárg eller eller sådanras, av annan grupp av perso-
visst etniskt grundpå hudfárg ellerursprung. ner av ras,

ellernationellt etniskt ursprung
eller trosbekännelse.

Med den lydelsen blir det möjligt inskränka föreningsfriheten ävenattnya
beträffande sammanslutningar verksamhet innebär förföljelse andravars av
kollektiv sådanaän viss folkgrupp,utgör t.ex.av personer som en
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sådanellerUttryckssättetflyktingar.invandrare aveller gruppannan
168i BrBfolkgruppbestämmelsen hetspersoner från mothämtatär om

innebörd där.och är ha somavsett att samma
ursprung ochnationelltkompletteras medDiskrimineringsgrundema

saknasmotiveringframhållits i den allmännaSomtrosbekännelse.
vidföreningsfriheteniingreppgörakunnaanledning frånavstå attatt

yttrandefri-ingreppmotiverargrunder motdiskrimering på somsamma
med denAvsiktenfolkgrupp.hetsbestämmelsen motheten omgenom

omotiveradesakligtbesvärliga ochundvikaföreslagna ändringen är att
ochgrundexempelvis förföljelse pågränsdragningar mellan rasav

grundförföljelse påmellantrosbekännelse eller avförföljelse grundpå av
förföljelseexempelvisgällerNär detnationelltetniskt respektive ursprung.

i detsvårti praktikendet atttordemuslimer ytterstjudar eller varaav
frågaegentligen ärdiskrimineringsgrund detvilkenenskilda fallet avgöra
andrainte detmärkligt detframstår detfall attl menenavart somom.

be-Avorganisationer.lagstiftningföråtkomligt motfallet skulle vara
etnisktbegreppetframgårfolkgrupp attstämmelsen hets motom

intenationelltomfattar ävenalltidursprung inte somursprung,
tolkauteslutetetnicitet. Det är attvissinnebärabehövernödvändigtvis

extensivtregeringsformenregeln irättighetsinskränkandeordalag i den mer

ursprung börnationelltBegreppetvanlig lag.iuttryckmotsvarandeän
Uttryckenbliskall detsamma.tillämpningsområdetförtilldärför läggas att

sättpåtolkastrosbekännelse skallursprung och somnationellt samma

folkgrupp.hetsi bestämmelsen motom
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8.2 Ny 167 BrB

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§

Om någon deltar i samman-en
slutning, medverkaattsom genom

eller brottsligheti tilluppmana

innebär eller tvångvåld, hotsom

måste folkgruppförjöljaanses
eller sådanannan av perso-grupp

på hudfärg,grundner av ras,
nationellt eller etniskt ursrpung
eller trosbekånnelse, fördöms

ellerorganiserad till böterrasism

fängelse högsti två år. Detsamma

skall gälla bildarden sam-som
manslutning avseddär attsam

idka sådan förgföüelse.

Den ellerlokalupplåtersom
ekonomisktlämnar eller annat

stöd till sammanslutning som

första föri dömsstycketavses

stöd tillåt organiserad rasism

stratsamma
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stödjeri ellerdeltarbildar,för denstadgarBestämmelsen somansvar
organiserad rasismBrottsbenämningcn ärvisst slag.sammanslutning av

organiserad rasism.stycket stöd åandraenligteller
vissii deltahuvudfallet sortsigärningen består attstraffbara enDen

tilltillhörighetvisardeltagandeAllt samman-sammanslutning. som
Denmedlemskap.formligtpassivtsåledes somävenslutningen menavses,

ordnad demon-sammanslutningentilfálle deltar ienstakavid ett en av
ideltagithagrund däravinte påemellertid enbartskall ansesstration

sammanslutningÄven bildandetideltardensammanslutningen. enavsom
skall drabbasbli förbjudnaden ansvar.avsedd typen avär att avsom

ekonomiskadenstycket drabbasandraEnligt som genomansvarav
stödjersättpåellerupplåta lokaler annat samman-ellerbidrag attgenom

stöd åtutgöraskallpropagandamaterial t.ex.Köp ansesslutningen. av

verksamheten.
vissskall hasammanslutningenpåuppställer inga kravBestämmelsen att

emellertidkrävsföreligga attskallsammanslutningform. För ansesatt en
ellerbeständighetgällervadmöteän enstakafråga ettdet är merom

organisation.
förföljel-sig åtha ägnatbestämmelsenskallSammanslutningen enligt

intensitet ellersådanverksamhetinnebära påkrav avse. Begreppet avses
rädslaframkallavarit denägnad hos utsattaden gruppenfrekvens attatt

brottslighetskettha somFörföljelse skall vidare genomobehag.eller
samladtill. Enelleri uppmanatantingen medverkatsammanslutningen

dessasammanslutningen på någotbrottslighetden avbedömning somav
frågavaritdetavgöratill skall omförkopplad göras att omärsätt

ävenmärka ettärDetsida. attattfrån sammanslutningensförföljelse

förföljelse.utgöraallvarligt brott i sig kanmycketenstaka
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sammanslutningen i dettabelastaförmåste vidareBrottsligheten att
ellervåld, hot tvång. Sominnehållit någotsammanhang ha moment av

motiveringen kan även andraallmännaframgår anförts i denvad somav
innehålla hot.falli särskildabrott momentän brott t.cx.mot avperson

Även i bestämmelsen.sådana brott avses
sådanellerFörföljelsen ha riktats folkgruppskall mot annan grupp av

nationellthudfarlg, eller etnisktoch ha skett grundpåpersoner ras,av
förstå påeller trosbekännelse. Uttrycken sättär att sammaursprung som

i bestämmelsen hets folkgrupp.motom
objektiva rekvisit.För krävs uppsåt omfattar allaansvar som

Straffskalan till två år.omfattar fängelseböter eller upp
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§4 TF8.3 kap.till 7Tilläggi

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

4 §

tryckfrihetangivna allmänsyftet medi 1 kap.Med beaktande det enav
begåsföljande gärningar, deskall tryckfrihetsbrottsåsom genomanses om

enligt lagstraffbaratryckt skrift och är

stödeller16. organiserad rasism

varigenomorganiserad rasism,åt

stödlämnarellerdeltarnågon i

till sammanslutning, genomsom
tillellermedverka iatt uppmana

våld, hotinnebärbrottslighet som
förföljaeller måstetvång anses

sådanellerfolkgrupp gruppannan
grundpá ras,avav personer

etnisknationellt ellerhudfärg,

trosbekännelse.ellerursprung

deltagandei formorganiserad rasismAvsikten bestämmelsen ärmed att av
skallrasismorganiseradstödsammanslutning och åtrasistiski varaen

tryckfrihetsrättslig ordning.straffbart iäven



139 sou 199175

Ändring8.4 i lagen 195298 med särskilda bestämmel-

tvångsmedel i vissa brottmålser om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydeLse

1 §

Vad i denna lag stadgas skall tillämpningäga vid förundersökning angående

brott 13i kap. 5 eller 5 b brottsbalken, brottetsom avses a om
innefattar gärning i 4 § nämnda kap. sägs,varom

brott 13i kap. 4 brott 13 4i kap.som avses som avses
eller 5 18 3kap. eller 4 § 5eller 16 18kap. 7 kap.

eller 19 kap. 8 eller 3 eller 4 § eller 19 kap.

10 § brottsbalken, 8 eller 10 § brottsbalken,

brott 3i kap. 5 6eller § eller 4 4 §kap. 3 ellersom avses
brottssbalken, gämingen innebär förgripelse Konungen ellermotom annan

18är nämnd i kap. 2 § balk, ellersom samma
försök, förberedelse eller stämpling till brott sådannämnts,som ovan om

gärning är belagd med straff.

Ändringen innebär 1952 års tvångsmedelslag vidatt görs tillämplig även

förundersökning angående brotten organiserad rasism organise-och stöd

rad rasism.
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BrB2 §29 kap.lydelseNy8.5 av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§

skall,straffvärdetbedömningenvidomständigheterförsvarandeSåsom av
beaktassärskiltbrottstyp,särskildför varjevad gällervid sidan somav

allvarligarebetydligtfåskulletilltalade brottetden avsett attom
faktiskt fåttdetföljder än

hänsynslöshet,tilltalade visat särskilddenom
ellerställningskyddslösatilltalade utnyttjat någonden annansom

värja sig,svårighetersärskilda att
missbrukati övrigtellerställningsintilltalade utnyttjatden grovtom

förtroende,särskiltett
till brottetmedverkaförmåtttilltalade någon att genomden5. annanom

elleroförståndungdom,dennessvek eller missbruktvång,allvarligt av

ellerställningberoende
särskiltvaritverksamhetbrottsligutgjort led ibrottet somett enom

tilltaladedeni vilkenochomfattningplanlagd eller bedrivits i stornoggrant

betydande roll.spelat en
eller

rasis-begåttsbrottet avom
innehålliteljestellermotivtiska

inslag.rasistiska

straffskärpandesärkildpunkt 7 införs om-tilläggetGenom ensomav
rasistiskainnehållitellermotivrasistiskabegåttsbrottetständighet att av

sätt. 3[|3;påinslag annat KUNGL
1 41991 10--
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Miljödepartementet
framtiden.[4]iMiljölagstiftttingen KUNGL. BIBL.
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