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Ett förbud mot rasistiska organisationer, SOU 2021:27
(Ju2021/01818)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tillstyrker
utredningens förslag.
Myndigheten vill dock påtala att ett förbud mot rasistiska organisationer enligt
utredningens förslag kan få konsekvenser för de myndigheter som fördelar statliga
bidrag, och att det i utredningen saknas en konsekvensanalys som berör den
problematiken.
Kommittén lägger fram förslaget att straffbelägga den som lämnar ekonomiskt
bidrag till det som enligt lagförslaget definieras som en rasistisk organisation.
Frågan är om det är upp till varje bidragsgivande myndighet att bedöma om en
organisation bedriver rasistisk verksamhet eller inte.
MUCF delar ut bidrag till organisationer i det civila samhället, och granskar de
organisationer som ansöker om bidrag bland annat mot demokratisk uppbyggnad
och respekt för demokratins idéer. I granskningen ingår bland annat aktivitet på
sociala medier, verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och stadgar.
Kommitténs definition av rasistisk organisation bör medföra att en sådan
organisation fastnar i en kontroll och nekas bidrag på sådana grunder.
MUCF vill väcka frågan om vilka konsekvenser som kan bli följden för
bidragsgivande myndigheter om de inte skulle upptäcka sådana förehavanden som
innebär att organisationen enligt lagförslaget är rasistisk, eller att uppgifter om
detta skulle tillkomma senare efter att en organisation beviljats bidrag. I praktiken
kan en organisation till synes vara demokratisk men trots det genomföra rasistiska
aktiviteter som myndigheten inte upptäcker i sin granskning.
Förslaget skulle också kunna medföra ett ökat risktagande för den
uthyrningsverksamhet som drivs av det civila samhället. Det kan medföra att
organisationer i det civila samhället behöver se över sin uthyrningsverksamhet, till
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exempel genom mer detaljerade avtal som reglerar uppsägning, även om allmänna
principer råder enligt författningskommentarerna på sidan 287.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utredare Petter
Holmgren har varit föredragande. Handläggare Louise Olofsson och
senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga beredningen av ärendet.
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