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Ett förbud mot rasistiska organisationer (Ju2021/01818)
Domareförbundet avstyrker, utifrån de intressen förbundet har att bevaka,
förslagen i betänkandet.
Domareförbundet ställer sig bakom delar av den bedömning som görs i
betänkandet (10.2) nämligen att det finns klara indikationer på att den
organiserade rasistiska förföljelsebrottsligheten har ökat i omfattning, att den
skapar oro i samhället och i förlängningen kan leda till splittring och djupa
motsättningar samt att den på sikt riskerar att allvarligt hota den ordning och
säkerhet som bör råda i det svenska samhället. Härutöver kan Domareförbundet
i och för sig instämma i att det finns anledning att tro att ett förbud mot
rasistiska organisationer skulle motverka att sådana får ytterligare fäste i
samhället och därmed stävja en farlig utveckling. Domareförbundet instämmer
emellertid inte i slutsatsen att skälen för att införa ett förbud mot rasistiska
organisationer med tillräcklig styrka överväger skälen mot ett förbud. Tvärtom
är det Domareförbundets uppfattning att de skäl som anförs för ett förbud inte är
tillräckliga för att inskränka de grundläggande fri och rättigheter som följer av
grundlagen. Visserligen finns en i regeringsformen angiven möjlighet att
begränsa föreningsfriheten men ett nyttjande av den bestämmelsen kräver
ytterligare överväganden och, vilket är en särskilt angelägen omständighet att

framhålla, ett steg som innebär en inskränkning kan lätt innebära att motståndet
mot att införa en annan inskränkning minskar. Detta kan i sin tur leda till
omfattande begränsningar och inskränkningar i de grundläggande fri- och
rättigheterna som var för sig framstår som välgrundade med som tillsammans
innebär betydande och oönskade inskränkningar i dessa rättigheter.
Domareförbundet vill i detta sammanhang erinra om, även om förhållandena på
intet sätt är jämförbara, de åtgärder som inom ramen för respektive
konstitutioner sker i Polen och Ungern och som leder till oönskade
konsekvenser.
Även om ett behov av åtgärder är för handen är det Domareförbundets
uppfattning att de skäl som i betänkandet framförs under rubriken ”Skälen mot
ett förbud mot rasistiska organisationer” (s. 239 f.) väger tyngre än de skäl som i
övrigt redovisas för ett förbud.
Som kommittén anför är det angeläget att åtgärder vidtas mot rasistiska
organisationer. Emellertid är den väg som föreslås i betänkandet inte den rätta.
Domareförbundet avstyrker därför förslagen i betänkandet.
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Detta yttrande har beslutats av Domareförbundets styrelse.
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