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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 tillstyrker utredningens 

förslag.  

MUCF vill påtala att tolkningen av begreppet ”understödjer” i relation till 

anknytningsbrottslighet i framtida lagstiftning kommer att påverka vilket ansvar 

en organisation har att kontrollera sin verksamhet och engagerade individer. I 

delbetänkandet lyfts det fram att ”Enligt regeringen är det ofrånkomligt att man i 

vissa fall kommer att ställas inför gränsdragningar när det handlar om att 

bedöma om en viss sammanslutning är en terroristorganisation eller inte” (s. 82). 

MUCF delar denna bedömning. I delbetänkandet lyfts att lagstiftaren medvetet 

valt att inrätta ett mycket långtgående skydd för föreningsfriheten. (s 104), vidare 

resoneras i delbetänkandet kring proportionalitetsprincipen i bedömningen av 

terroristverksamhet. MUCF vill lyfta fram vikten av detta i framtida lagstiftning 

gällande tolkningen av understödjande av terrorism och anknytningsbrottslighet. 

 

MUCF vill vidare påtala vikten av ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv 

kopplat till arbetet med en framtida lagstiftning och att det redogörs för i vilken 

utsträckning det kan komma att påverka olika unga, preventiva åtgärder, 

dialogsamtal med unga som radikaliseras och unga i närheten av 

terroristorganisering.  

 

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter. 
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I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utvecklingsledare Sofia 

Brännström och Gisela Ivarsson har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina 

Ekman har deltagit i den slutliga beredningen av ärendet. 
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