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Frågan om det bör införas ett förbud mot rasistiska organisationer har tidi-

gare övervägts av ett flertal kommittéer och utredningar utan att det har lett 

till lagstiftning. Frågan innehåller svåra avvägningar där grundlagsskyddade 

fri- och rättigheter ställs mot internationella förpliktelser och behovet av 

ordning och säkerhet i samhället. Kommittén har i betänkandet gjort en 

grundlig analys av de frågor som aktualiseras och vägt skälen för och emot 

ett förbud. Kommitténs slutsats är att det bör införas ett förbud mot rasist-

iska organisationer genom ny straffrättslig lagstiftning. 

 

När det gäller möjligheten att i praktiken effektivt tillämpa straffbestämmel-

ser är det av vikt att det straffbara området är klart angivet. De föreslagna 

bestämmelserna innehåller ett stort antal brett formulerade rekvisit och den 

närmare innebörden av vissa rekvisit är inte helt given. T.ex. är det inte gi-

vet hur deltagande i en rasistisk organisation förhåller sig till att bara ge stöd 

åt en sådan eller vad försöksbrott egentligen avser. Utformningen av de nya 

straffbestämmelserna kan därmed leda till såväl bevissvårigheter som till-

lämpningsproblem, vilket i förlängningen riskerar att urholka lagstiftningens 

ändamål och effektivitet.  

 

Utvidgningen av den straffrättsliga regleringen på området innebär också att 

samma gärningar kan komma att träffas av flera olika straffstadganden, t.ex. 

kan ett handlande tänkas utgöra både organiserad rasism och hets mot folk-

grupp. Behovet av ett sådant utökat straffansvar kan ifrågasättas, särskilt 

med beaktande av att regleringen blir mer svåröverskådlig. De förslagna be-

stämmelserna riskerar också att i praktiken få en begränsad betydelse. 

 

Ärendet har föredragits av Anna Lindvall Gustafsson. I ärendets beredning 

har även byråchefen Anna Falk deltagit. 

 

 

 

Mari Heidenborg 

 

Detta remissvar har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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