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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-forbud-
mot-rasistiska-organisationer eller i bilaga. 
 
Kommentarer från Ibn Rushd: 
 
Förutom dessa skäl och förslag inkommer Ibn Rushd nedan med ett antal kommentarer som 
särskilt berör våra medlemmar, samt muslimer som en särskilt utsatt grupp för rasism, och 
brott inklusive diskriminering, hatbrott och hets mot folkgrupp och därav i särskilt stort 
behov av olika insatser för att garantera gruppens friheter, rättigheter och säkerhet i relation 
till den organiserade rasismen.  
 
Justitiedepartementet och regeringen bör beakta de undersökningar som nyligen gjorts av 
Brottsförebyggande rådet: 
 

• Islamofobiska hatbrott, statistik över polisanmälda brott med identifierade 
hatbrottsmotiv (BRÅ, 2018) 
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• Islamofobiska hatbrott. Rapport 2021:3, ”Organisatorisk tillhörighet ovanligt” (BRÅ, 
2020) 

• Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund (BRÅ, 
2021) 

 
Justitiedepartementet och regeringen bör särskilt beakta de delar som berör remissförslaget 
enligt nedan: 

Med anledning av 16 kap. 7§: 

”Med en rasistisk organisation avses i denna paragraf en sammanslutning av 
personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp på grund av etniskt 
ursprung, hudfärg eller ras.” 

Det framkommer inte varför remissförslaget gör en sådan snäv tolkning av brottsoffer (en 
folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller ras) annat än med hänvisning till FN-
konventionens originalskrivelse. Detta trots att utvidgandet av antagna 
diskrimineringsgrunder presenteras som en positiv utveckling i remissförslaget för att förstå, 
erkänna och ge proportionerligt skydd åt särskilt utsatta grupper som är särskilt utsatta för 
brott från just den rasistiskt motiverade organiseringen. BRÅ för redan idag statistik utifrån 
religiös tillhörighet, sexuell läggning och könstillhörighet och deras rapporter visar att de 
ideologiskt motiverade brotten ofta är överlappande. Att separera dessa kommer visa sig 
svårt och kommer sannolikt resultera i att lagen frångår brottsoffrens rättighetsperspektiv, 
och verklighet. Att utesluta dessa grupper riskerar bara att osynliggöra en stor del av brotten 
av och offren för den rasistiska organiseringen. Så som förslaget är utformat nu normaliserar 
de i vår samtid dominerande formerna av rasism som inte utgår från biologisk ras utan mer 
från idéer om nedärvd kultur, religion och nationell bakgrund. Skyddet för alla Sveriges 
invånare som löper hög risk att utsättas för rasistisk diskriminering, våld och trakasserier 
försvagas alltså av förslaget nu istället för att det stärks. 
 
Vidare kan tilläggas om brottslighet att ”det är långt ifrån självklart var gränsen går mellan 
icke-brottsliga uttryck för missaktning, nedsättande kommentarer eller hotfulla uttryck med 
anspelning på en persons grupptillhörighet och vad som är att betrakta som ett straffbart 
brott i form av exempelvis ofredande, olaga hot eller hets mot folkgrupp. Denna 
gränsdragning är svår för gemene man, men även för rättsväsendet.” (BRÅ, 2020) BRÅ 2020 
lyfter detta som en av Åklagarmyndighetens stora utmaningar och en förklaring varför så 
många hatbrott med islamofobiska motiv avskrivs idag. Remissförslaget ger inga direktiv 
eller rekommendationer till hur det nya förslaget väger upp för detta eller hur detta ska kan 
påverka varför rasistisk organisering idag inte lagförs i större utsträckning trots att 
remissförslaget påvisar ett brett brottsregister hos målgruppen i övrigt.  
 
Faktum är att remissförslaget lägger fram de grundläggande kraven för att en kriminalisering 
ska vara befogad utan att gå igenom huruvida befintlig kriminalisering uppfyller dessa krav. 
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Se sida 231. I en sån inventering hittas många svar och en förklaring till många 
civilsamhällesorganisationers avstrykning av remissförslaget.  
 

Med anledning av 16 kap 7§: 

”Den som deltar i en rasistisk organisations verksamhet på ett sätt som är 
ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen...” 

BRÅ, 2020 påvisar att ”Organisatorisk tillhörighet [bland förövare av islamofobiskt 
motiverade brott är] ovanligt” ändå är detta en avgörande faktor för remissförslaget: 
 
” I enstaka fall i Brås material förekommer eller nämns en koppling till exempelvis Nordiska 
motståndsrörelsen och Nordisk Ungdom. Det betyder inte nödvändigtvis att handlingarna 
utförts av medlemmar i en sådan organisation men av någon som kan sympatisera med 
deras värderingar. Det finns också fall i Brås material där gärningspersonerna själva 
konstaterar att de är rasister och ger uttryck för att vara stolta över detta på ett sätt som 
vittnar om en ideologisk övertygelse, utan att någon organisatorisk tillhörighet nämns. Detta 
kan kopplas till Säkerhetspolisens bedömning att ensamagerande gärningspersoner som 
sympatiserar med ett islamofobiskt tankegods men som inte har någon officiell koppling till 
extremistmiljöerna också utgör en risk för allvarligare incidenter (Säkerhetspolisen 2020).” 
 
En stor del av remissförslaget dedikeras åt just de ensamagerande gärningspersonerna med 
hänvisning bland annat till Breiviks terrordåd i Utöya 2011. Men remissförslaget ger ingen 
förklaring till hur de nya lagförslaget, som är bundet till rasistisk organisering, skulle lagföra 
dessa ensamagerande individer. Den grupp förövare som enligt BRÅ:s rapport alltså utgör 
majoriteten av förövarna bakom islamofobiska hatbrott. Det är därför osäkert huruvida den 
nya lagstiftningen alls kommer ha några positiva effekter på den muslimska delen av 
Sveriges befolkning. Att särskilt urskilja förövare som attackerar muslimer från rasistiska 
brott och straff kommer snarare sannolikt förstärka den strukturella rasismen inom 
rättsväsendet där än fler hatbrott och rasistiska handlingar riktade mot muslimer medvetet 
eller omedvetet innehar straffrihet. 
 

Med anledning av Kap. 12 konsevensanalys, s. 271. 

”Bedömning: Den föreslagna lagstiftningen kan väntas leda till marginella 
kostnadsökningar för rättsväsendet, främst för Polis- myndigheten och 
Åklagarmyndigheten, men även för Säkerhets- polisen, de allmänna 
domstolarna och Kriminalvården. Kostnads- ökningarna bedöms kunna rymmas 
inom ramen för befintliga anslag. ” 

Det är oklart hur remissförslaget tacklar avskrivningar, brottsprioriteringar, resurssättning 
hos både polis och åklagare samt kommunikation och uppföljning med brottsoffer vilka idag 
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står i vägen för brottsutredning så väl som straff-förfarande enligt BRÅ:s rapporter. Särskilt 
när remissförslaget menar att ingen ytterligare resurssättning av ansvariga myndigheter 
behövs för att fullfölja dagens uppdrag eller föreslagna ändringarna i brottsbalken.Detta 
trots att BRÅ rapporterar en ökning av antalet hatbrott med islamofobiska motiv (Det är 28 
procent fer än 2016 och 72 procent fer än 2013, BRÅ 2018) i kombination med en 
oproportionerligt hög andel avskrivningar: 
 
”Av knappt 440 brott med islamofobiska motiv från 2016 hade 6 procent personuppklarats 
den 30 juni 2019. Nästan hälften (47 procent) av brotten lades ned efter utredning, varav 3 
procentenheter FUbegränsades. Ungefär lika stor andel (47 procent) av brotten blev 
direktavskrivna, det vill säga lades ned utan att en utredning inleddes, varav 
2 procentenheter FU-begränsades. Av anmälningarna med islamofobiska motiv som 
anmäldes 2016 var mindre än 0,5 procent under utredning när uttaget för handlagda brott 
gjordes den 30 juni 2019 (vilket motsvarade 2 anmälningar).” (BRÅ, 2018) 
 
 
Tillägg angående strukturell rasism inom rättsväsendet: 
 
”Bakom brott med islamofobiska motiv är gärningspersonen oftast obekant (47 procent), 
och då framför allt en okänd person (39 procent). I kategorin obekant ingår också 
servicepersoner (personer i myndighetsutövande position).” (BRÅ, 2018) Ändå tar inte 
remissförslaget i beaktan strukturell rasism och bias inom rättsväsendet och andra 
myndigheter och dess möjliga effekter för lagförslagets utfall eller befintliga insatsers 
resultat. BRÅ 2021 visar dessutom på oproportionerliga satsningar och resultat när det 
kommer till just misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes 
bakgrund. Detta förstärker misstankar hos särskilt utsatta minoriteter om att vissa brott har 
en större benägenhet att klaras upp än andra på grund av prioriteringar snarare än juridiskt 
utrymme för lagföring. Oavsett väg framåt bör Justitiedepartementet och regeringen ge 
tydliga direktiv att med eller utan lagändringar så krävs en intern inventering av hur brott 
följs upp, avskrivs och vilken typ av misstänkta och brottsoffer som tillskrivs resurser.  
 
 
 
 


