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Sammanfattning
Främlingsfientliga, antidemokratiska, rasistiska och antisemitiska krafter breder ut sig i Europa och
här i Sverige. Vi som är medlemmar i Föreningen Förintelsens Överlevande har alla en direkt
koppling till Förintelsen och vi vet hur snabbt dessa destruktiva krafter kan få fäste. Vi välkomnar
därför att ett förslag om att förbjuda rasistiska organisationer nu läggs fram, men vi anser samtidigt att
utredningen kunde ha gått längre och givit de rättsvårdande myndigheterna tydligare och kraftfullare
verktyg att stoppa dessa organisationer. Förslaget riskerar att bli utan verkan då det innehåller en snäv
begränsning av vilka organisationer som kan komma ifråga. Endast organisationer som ”genom
brottslighet förföljer en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller ras” (vår kursiv)
definieras som en rasistisk organisation.
•

Vi tillstyrker trots denna invändning förslaget men ser gärna att en uppföljning för att
undersöka om en skärpning behöver genomföras.

•

Vi anser också att man bör tydliggöra hur de regler som redan finns idag används. Vår
uppfattning är att dagens regler inte används till fullo för att förhindra rasistiska organisationer
att verka, trots att de bryter mot lagar så som hets mot folkgrupp.

•

Vi anser också att det bör vara möjligt att upplösa rasistiska organisationer. Erfarenheter från
Tyskland och Finland visar att det har en hämmande verkan på dessa organisationer.

Det historiska perspektivet
Efter andra världskriget antogs lagstiftning för att förhindra rasismens och nazismens återkomst såväl
internationellt som här i Sverige. Lagar så som lagen om hets mot folkgrupp och FN:s
rasdiskrimineringskommission kom alltså till av en bestämd historisk erfarenhet där en viss bestämd
ideologi och människosyn skulle förhindras att återkomma. Den grupp i Europa som framför allt
drabbades av denna ideologi och människosyn var den judiska gruppen. Judehatet, antisemitismen, har
djupa historiska rötter i Europa och i andra delar av världen, men nazisternas medvetna och
systematiska mord av en stor del av den judiska befolkningen i Europa under ett fåtal år under början
av 1940-talet, saknar motstycke. Den grundade sig i en teori om en hierarki av olika rasers, där
utplånandet av ”den judiska rasen” ansågs nödvändig.
En grundsten i en demokratisk stat som den svenska är alla människors lika värde. Ett starkt försvar
mot rasism och antisemitism är, efter erfarenheten från andra världskriget, därför central. Idag gör
också regeringen och myndigheter mycket för att informera och upplysa om rasism, antisemitism och
Förintelsen, med t.ex. utbildning, stöd till resor till Förintelselägren, och med inrättandet av ett
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museum om Förintelsen. Men som utredningen konstaterar på flera ställen; antisemitismen och
rasismen är idag utbredd i Sverige vilket den judiska gruppen känner av.
Utredningen tar också avstamp i nuläget. I utredningen redovisas hur rasism och hot kommer från tre
olika miljöer; vitmaktrörelse, autonoma/vänsterradikala miljöer och islamistiska rörelser. Gemensamt
för dessa är att de alla är benägna att ta till våld, men också att de utifrån sina olika utgångspunkter
hatar judar. Antisemitismen är det återkommande temat hos dessa rörelser och judar mördas idag i
Europa av ingen annan anledning än att de är judar. Synagogan i Stockholm har varit ett tilltänkt mål i
åtminstone ett terrordåd. Brandattentat har riktats mot synagogan i Göteborg. Listor på judar i Sverige
upprättas av dessa organisationer. Lärare på vissa svenska skolor vågar inte ta in judiska föreläsare för
att berätta om Förintelsen.
Dessa organisationer utgör genom sin verksamhet inte bara ett hot mot judar och andra minoriteter, de
utgör samtidigt ett hot mot vår demokrati. Dessa organisationer hotar och förhindrar andra medborgare
och organisationer att verka fritt i Sverige. De hotar vår demokrati och bör därför förbjudas.
Tommy Ringart
Ordförande, Föreningen Förintelsens Överlevande
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