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Remissyttrande SOU 2021:99 – Rätt mottagare - Granskning och integritet 
 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 

intersexpersoners rättigheter, har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Rätt mottagare - 

Granskning och integritet (SOU 2021:99). RFSL instämmer i det remissvar som skrivits och 

inlämnats av civilsamhällesorganisationerna Fremia, Forum - idéburna organisationer 

med social inriktning, Famna, Giva Sverige och Civos. RFSL vill även särskilt belysa två 

delar av förslagen kring demokrativillkor som tagits upp i denna utredning, och i tidigare 

utredningar i ämnet, som kan komma att påverka vår verksamhet på ett negativt sätt.  

 

Det första som kan komma att påverka vår verksamhet speciellt är att potentiellt behöva 

samla in känslig information om samtliga personer vår organisation har kopplingar till. RFSL 

anser att detta är ett oroväckande förslag som kan komma att få stora och oförutsedda 

konsekvenser. Vi håller med i det som tas upp om detta i remissvaret skrivet av Fremia med 

flera, men vi vill även särskilt belysa den känslighet som finns i att kartlägga just hbtqi-personers 

känsliga personuppgifter. Att staten, via myndigheter, får tillgång till personuppgifter om 

personers sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck är inte acceptabelt. Utöver det 

principiellt felaktiga med denna idé så skulle detta även kunna få praktiska konsekvenser för alla 

organisationer som samlar hbtqi-personer och som uppbär statliga bidrag. Hbtqi-personer 

känner en generellt lägre tillit till samhällsfunktioner.  Om den svenska staten skulle komma att 

kartlägga dem skulle detta både kunna leda till att denna tillit sjunker ytterligare och få hbtqi-

personer att inte längre vilja samarbeta med organisationer som får statliga bidrag. Det kan ha en 

stor påverkan på vår verksamhet om personer inte kommer vilja vara medlemmar längre, inte 

vilja föreläsa på våra evenemang eller över huvud taget arbeta med oss. Konsekvenserna för vår 

verksamhet skulle alltså kunna bli omfattande och detta är något som den framtida beredningen 

måste ta hänsyn till.  

 

Det andra som kan komma att påverka vår verksamhet speciellt och som vi avstyrker är 

att utomparlamentariska påverkansverktyg kan komma att vara en anledning till att en 

organisation inte får tillgång till statliga bidrag. Antidemokratiska handlingar ska självfallet inte 

försörjas av statliga bidrag och det är av vikt att satsningar görs för att motverka detta, men i 

arbetet får inga inskränkningar göras i den demokratiska rätten att använda sig av 

utomparlamentariska påverkansverktyg. Sådana inskränkningar hör inte hemma i ett öppet och 

pluralistiskt demokratiskt samhälle. 
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RFSL vill med detta understryka vikten av att dessa båda frågor hanteras inom ramen för den 

fortsatta beredningen och att vi fortsatt slår vakt om integritet och demokratiska principer, även 

för organisationer som uppbär statsbidrag. 

 

 

Trifa Shakely                                                                                 Peter Sidlund Ponkala  

Förbundsordförande                                                                       Vice förbundsordförande 
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