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LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Yttrande med anledning av ”Ett förbud
mot rasistiska organisationer”
Sammanfattning:
Vi avstryker förslaget till lag om ändring i brottsbalken 16 kap. 17, samt införandet av tre
nya paragrafer, 16 kap. 7–7 b §§.
Vi anser dock att rasism är en människorättsfråga som hotar en av de allra mest
grundläggande principerna som hela människorätten vilar på: principen om alla människors
lika värde och rätt till jämlika möjligheter i samhället. Vi ser att rasismen och dess många
uttryck ökar i Sverige och Europa, och vi är djupt oroade över utvecklingen.
Men förbud är inte rätt väg att gå. Vi menar att det i bästa fall skulle bli ineffektivt, och i
värsta fall faktiskt kunna leda till viss ökad acceptans för en del rasistiska uttryck och
aktiviteter. Samtidigt ser vi att det finns stor, outnyttjad potential i redan existerande
lagstiftning för att beivra rasistisk brottslighet.
Läs vårt gemensamma ställningstagande och våra huvudskäl i helhet för att avstyrka här
tillsammans med 22 andra civilsamhällesorganisationer: https://www.svd.se/nej-till-forbudmot-rasistiska-organisationer
Ytterligare kommentarer från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer:
Efter årsmötesbeslut 2019 är LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer roll i frågan om
inskränkningar i föreningsfriheten tydlig: "föreningsfriheten är absolut".
Redan idag ser vi många civilsamhällesorganisationer och företrädare som får kämpa för sitt
demokratiska utrymme. Att skapa fler hinder för dem skulle bara stjälpa dem desto mer. Att
dessutom göra det möjligt att mer eller mindre friskriva sig som rasistisk organisation sätter
tveksam standard för vem den nya lagstiftningen syftar till att skydda. Remissförslaget som
det är skrivet nu saknar rättighetsperspektiv, utgår inte från de behov som civilsamhället har
lyft sedan NRM närvaro i Almedalen 2018, och tar inte beaktan de förslag som framkommit
från Brottsförebyggande rådet, eller heller de otaliga samtal mellan regering och LSU
angående ”demokratibärare” och ”Till det fria ordets försvar”. Att remissförslaget så tydligt
skriver att lagändringen inte kommer få några negativa konsekvenser för civilsamhället
ställer oss ultimat frågande kring kommitténs underlag och analys. Utifrån vilket underlag
görs den bedömningen, detta framkommer inte i remissen.
Se LSU:s hat och hot-underlag för fler konkreta förslag på hur den rasistiska organiseringen
kan tacklas och med goda resultat. Kontakta info@lsu.se för mer information.

