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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Frågan om införande av ett förbud mot rasistiska organisationer i Sverige har utretts i 

lagstiftningssammanhang under många år.1 En rad argument både för och emot ett så-

dant förbud har anförts. Efter internationell kritik, samt några uppmärksammade vålds-

dåd med kopplingar till nazistiska grupper, har frågan under senare år fått ny aktualitet. 

År 2013 rapporterades cirka 5 500 fall av hatbrott. Främlingsfientliga och rasistiska mo-

tiv identifierats som det i särklass vanligaste.2  Vidare visar EXPO:s årsrapport, där en 

undersökning över aktiviteter från nazistiska organisationer gjorts, en ökning på 23 % 

från föregående år. En stor del av ökningen kan hänföras till Svenskarnas parti (SvP).3 

Utöver detta finns en strukturering av rasismen i form av politiska partier. Däribland 

riksdagspartiet Sverigedemokraterna, vilka har en anti-invandrings och anti-muslimsk 

ideologi.4              

 Hur ska den svenska lagstiftaren hantera en situation där vissa individers rättig-

hetsutövande innebär en kränkning av andra individers rättigheter? Vilket budskap kan 

staten anses förmedla om medborgare tillåts att organisera sig kring rasistiska ideologier 

samtidigt som staten såväl på nationell som internationell nivå åtagit sig att skydda sina 

medborgare mot rasdiskriminering? I den allmänna debatten har uttryckts att regeringen 

bör följa kravet, i Förenta nationernas (FN) konvention om avskaffande av alla former 

av rasdiskriminering (Rasdiskrimineringskonventionen), på att i lag förbjuda rasistiska 

organisationer. Bland dessa finns advokaten Peter Nobel. Enligt Nobel går gränsen för 

yttrandefriheten vid kränkningar av andra individer. Han anser att det finns ett för stort 

utrymme i samhället att sprida budskap som kränker andra med avseende på etnicitet 

och kulturell tillhörighet. 5           

 Enligt artikel 4(b) i rasdiskrimineringskonventionen har Sverige en folkrättslig 

skyldighet att förbjuda rasistiska organisationer samt att kriminalisera medlemskapet i 

dessa organisationer. Sverige ratificerade konventionen år 1971, utan några reservation-

                                                
1 Se t.ex. SOU 1989:13 och 14, SOU 1991:75, SOU 2000:88 
2 Brås årliga hatbrottsstatistik, statistiken för 2014 ännu ej publicerad. 
3 Intolerans 14, EXPO:s årsrapport för 2014. Obs! Uppgifterna bygger på organisationernas egen rappor-
tering på deras sajter, vilket kan innebära risk för såväl under- som överrapportering. 
4 Sverigedemokraternas principprogram, s 23.  
5 ”Jurister: inget hinder för att förbjuda nazistorganisationer”, DN, 31/8-14. 
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er till den aktuella artikeln. Lagstiftaren har ansett att svensk lagstiftning lever upp till 

konventionens syfte och ändamål, trots att det i gällande rätt saknas ett organisations-

förbud.              

 Vid reformen av Brottsbalkens (BrB) regler om hets mot folkgrupp år 1988 fram-

hölls i förarbetena att reformen avsåg leda till att det skulle bli praktiskt sett omöjligt att 

ge uttryck för rasistiska värderingar utanför den strikt privata sfären, vilket skulle göra 

ett organisationsförbud överflödigt. Sverige har intagit ställningen att rasdiskrimine-

ringskonventionen bör läsas så att staterna är skyldiga att i nationell lagstiftning göra det 

praktiskt sett omöjligt för rasistiska organisationer att verka utan att bryta mot lagen, 

dock med förbehållet att skyldigheten inte nödvändigtvis måste uppfyllas genom ett ut-

tryckligt förbud.6 Både FN:s råd för mänskliga rättigheter och rasdiskrimineringskom-

mittén (CERD) har framfört kritik mot Sverige angående avsaknaden av ett organisat-

ionsförbud i linje med konventionens krav.  

 

 

1.2  Problemformulering 
 

Som framgår av ingressen till Rasdiskrimineringskonventionen7 åtar sig anslutna stater 

att vidta åtgärder för att främja och uppmuntra att allas mänskliga rättigheter och grund-

läggande friheter respekteras utan åtskillnad på grund av faktorer som, ras, kön, språk 

eller religion. Åtgärderna kan, vilket framgår av både artikel 2 och artikel 4, innebära 

krav på lagstiftning. I syfte att skydda vissa medborgares rätt till fullt åtnjutande av sina 

rättigheter, kan kraven enligt rasdiskrimineringskonventionen innebära begränsningar 

av andra medborgares utövande av sina rättigheter. Detta illustreras till exempel i kravet 

i artikel 4 (b), enligt vilken staterna skall införa ett organisationsförbud, som innebär en 

begränsning av vissa medborgare yttrande- och föreningsfrihet. Det sker således en kol-

lision eller en konkurrenssituation mellan olika grundläggande rättigheter. Kollisionen 

utgör en vattendelare i debatten, där vissa menar att ett organisationsförbud utgör en för 

långtgående inskränkning av yttrande- och föreningsfriheten. Andra menar istället att 

yttrande- och föreningsfrihet aldrig får sträcka sig så långt att utövandet av rättigheterna 

innebär kränkningar av andra. Sverige tillhör den grupp som anser att staten varken, en-

                                                
6 Prop. 1993/94:101. 
7 För rasdiskrimineringskonventionen på svenska se SÖ 1971:40, Sveriges internationella överenskom-
melser nr 40. 
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ligt deras tolkning av konventionen, har en skyldighet att införa ett organisationsförbud, 

eller bör införa ett organisationsförbud med hänsyn till skyddet av yttrande- och före-

ningsfriheten.8 En annan vattendelare ligger i val av tolkningsmetod av konventionens 

förpliktelser. Sverige tolkar konventionen utifrån att artikel 2, som anger att lagstiftning 

kan användas om det påkallas av omständigheterna, ska genomsyra tolkningen av kon-

ventionens övriga artiklar.9 CERD menar istället att artikel 4, med sitt ovillkorliga krav 

på att förbudslagstiftning skall införas, ska läsas som lex specialis i förhållande till den 

allmänna artikel 2. Därmed ska inte finnas något utrymme för en nationell bedöm-

ningsmarginal.10 Enligt CERD:s tolkning kan således konventionens övergripande syfte 

och artikel 4:s specifika syfte inte uppfyllas med andra medel än de som kommer till 

uttryck, oavsett om dessa andra medel också strävar mot att förhindra rasdiskriminering.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsens övergripande syftet är att analysera Sveriges åtagande enligt rasdiskrimine-

ringskonventionen. Med fokus på kravet på ett organisationsförbud enligt artikel 4(b). 

Uppsatsens underliggande syftet är att analysera rimligheten av det svenska ställnings-

tagandet mot införandet av ett organisationsförbud. Rimligheten ska bedömas mot bak-

grund av det folkrättsliga åtagandet, den nationella rätten samt relationen mellan demo-

krati och mänskliga rättigheter.          

  För att besvara det övergripande och det underliggande syftet utgår uppsat-

sen från följande frågeställningar; 

- Vilken ställning har rasdiskrimineringskonventionen i svensk rätt? 

- Hur ska förpliktelsen i artikel 4(b) förstås? 

- Hur förhåller sig den svenska tolkningen till CERD:s tolkning av förpliktelsen i 

artikel 4(b)? 

- Hur är svensk rätt utformad med avseende på skydd mot rasdiskriminering? 

- Hur förhåller sig andra stater till att införa restriktioner mot rasistiska organisat-

ioner? 

                                                
8 Öberg, FN:s rasdiskrimineringskonvention, s 25.  
9 SOU 1991:75 s 100. 
10 General Recommendation A/42/18 från 42a sessionen 1987, s 76. 



 

5 

- Finns det några hinder mot att införa ett organisationsförbud i svensk lagstift-

ning? 

- Är det svenska förhållningssättet rimligt i ljuset av den folkrättsliga förpliktel-

sen? 

- Bör Sverige införa ett organisationsförbud sett ur ett folkrättsligt såväl som de-

mokratiskt perspektiv? 

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Artikel 4(b) kräver lagstadgat förbud mot rasistiska organisationer men även att med-

lemskapet i dessa organisationer skall kriminaliseras. Diskussionen kring kriminali-

sering av medlemskapet ska dock i stort lämnas utanför ramarna för uppsatsen, men ska 

beröras i en de lege ferenda diskussion i avsnitt 5. Som ett komplement eller alternativ 

till organisationsförbudet. I avsnitt 4, om gällande rätts skydd mot rasdiskriminering, 

ska i huvudsak brottet hets mot folkgrupp i BrB 16:8 behandlas. Övriga bestämmelser 

på området lämnas utanför. Av utrymmesskäl ska inte till exempel Regeringsformens 

(RF) skydd mot diskriminering beröras. Dessa bestämmelser är mot bakgrund av upp-

satsens syfte av mindre relevans, då de svenska argumenten mot ett införande av ett or-

ganisationsförbud främst byggt på att hets mot folkgruppslagstiftningen är tillräcklig. 

Beträffande redogörelsen för den svenska rapporteringen till CERD ska främst de delar 

av rapporterna som behandlar artikel 4(b) beröras. Övrigt innehåll i rapporterna som 

redovisning av hatbrotts statistik med mera lämnas utanför. En redogörelse för statistik 

över hatbrott med främlingsfientliga motiv ska dock ges i avsnitt 4.4. I avsnitt 5.4 ska 

ett straffrättsligt perspektiv appliceras. Organisationsförbudet är främst en associations-

rättslig fråga, då förbudslagstiftning är ett långtgående ingripande i form av maktutöv-

ning från statens sida, kan dock paralleller dras till ideologier och ändamålsövervägan-

den bakom straffrätten. Det straffrättsliga perspektivet ska således anläggas i syfte att 

kunna föra en bredare ideologisk och rättsfilosofisk diskussion kring rättsstatens ansvar. 
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1.5 Metod och material 
 

Rasdiskrimineringskonventionen är ett internationellt ingånget traktat inom ramen för 

FN, på området för de mänskliga rättigheterna. I uppsatsen ska, förutom FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna (AFMR), Wienkonventionen om traktaträtten 

(VCLT), konventionen för avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor 

(CEDAW) samt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), be-

röras.             

 CERD har vid tre tillfällen publicerat redogörelser, för sin uppfattning om hur 

rasdiskrimineringskonventionen bör tolkas och tillämpas, i form av så kallade ”General 

Reports” och ”General Recommendations”. I uppsatsen ska dessa användas som refe-

rens vid tolkning av konventionens artiklar. Då CERD har en tillsyns och granskande 

funktion11, samt enligt artikel 14 i rasdiskrimineringskonventionen, kan ha rätt att ta 

emot klagomål från enskilda, så kan den kritik som riktas mot staterna ha betydelse för 

uttolkningen av artiklarna.12 Stort fokus kommer att läggas på CERD:s tolkning av kon-

ventionen, detta då den består av 18 oberoende experter, som tolkar i egen person och 

inte som representanter för respektive stat13, samt då den är det enda granskande organet 

kopplat till konventionen. Enligt artikel 22 i konventionen kan även tvister mellan stater 

angående tolkning hänskjutas till ICJ för avgörande, detta har dock inte skett hittills.14 

Hänskjutande till internationella domstolen hade kunnat innebära klarheter i vissa tolk-

ningsfrågor. Då detta inte skett, fokuseras i uppsatsen på kommitténs tolkning som, med 

beaktande av dess sammansättning och uppdrag, ändå får betraktas som mest insatta i 

konventionens syfte och ändamål. Att utgå från CERD:s tolkning är även motiverat av 

praktiska skäl då deras tolkningar är de enda generella tolkningar som i dagsläget finns 

att tillgå, trots att de inte är juridiskt bindande.15      

 I redogörelsen för gällande rätts skydd mot rasdiskriminering ska traditionell 

rättsdogmatisk metod brukas. Innebärande att källor som förarbeten, i form av proposit-

ioner, statens offentliga utredningar samt departements skrivelser, ska användas. De-

battartiklar och intervjuer publicerade i svenska dagstidningar används i syfte att visa på 

de argument som förts fram av jurister i debatten om organiserad rasism.    

                                                
11 Öberg, s 15. 
12 SOU 1989:14 s 115. 
13 Öberg, s 11. 
14 Öberg, s 22. 
15 SOU 1989:14 s 115. 
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Statistik från Nationella Brottsförebygganderådet (Brå) ska användas för att visa på 

kända antal hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv de senaste åren. Sta-

tistiken ska presenteras i syfte att kunna diskutera det svenska argumentet om gällande 

rätts ändamål att göra det praktiskt sett omöjligt att uttrycka rasism utan för den strikt 

privata sfären. Den presenteras även då CERD och FN:s råd för mänskliga rättigheter 

anmärkt på situationen i landet och rasistiska organisationers utrymme att uttrycka ras-

ism öppet. Sveriges television har dock den 3e mars i år presenterat en granskning av 

polisens hantering av hatbrott, enligt vilken framkommer att en stor del av hatbrotten 

inte rapporteras eller rapporterats felaktigt.16 Det bör således beaktas att det finns ett 

stort mörkertal gällande hatbrott. Trots att statistiken i sig inte är en del av gällande rätt 

så behandlas den i syfte att kunna analysera rimligheten i de svenska argumenten. Även 

om lagstiftningen i sig inte kan avfärdas som ineffektiv enbart på den grunden att pro-

blem med rasdiskriminering fortfarande förekommer så kan statistiken ändå fungera 

som en bild av eventuella tillämpningsproblem och brister. Statistiken är även av in-

tresse då kommittén begärt utförligare motiveringar från svensk sida angående det, en-

ligt kommitténs mening, stora utrymmet för rasistiska organisationer att uttrycka sig i 

samhället.17             

 I uppsatsen ska även redogöras för hur fem exemplifierande stater, alla anslutna 

till rasdiskrimineringskonventionen, förhåller sig till rasistiska organisationer. Redogö-

relsen blir, ur ett komparativt perspektiv betraktat, förhållandevis ytlig men bereder 

ändå visst utrymme för en jämförelse med Sverige. Staterna väljs ut baserat på att de 

alla har relativt långtgående restriktionsmöjligheter mot rasistiska organisationer. Syftet 

med undersökningen är dels att få ledning i hur andra stater tolkat förpliktelsen i artikel 

4(b), dels för att jämföra den kritik som riktats från CERD för att kunna dra slutsatser 

om hur pass långt Sverige är ifrån att uppfylla kraven enligt CERD:s synsätt.  Underla-

get för redogörelsen ska främst hämtas från en undersökning som publicerats i ”West 

European Politics” som är en akademisk tidskrift med fokus på komparativ politik inom 

Västeuropa.18  

 

 

                                                
16 Sveriges televisions granskning av polisens hantering av hatbrott, publicerad 3/3-15. 
17 CERD/C/75/Add1 page 5 
18 Se ”tandofonline” för tidskriftens webbplats 
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1.6 Disposition 
 

I uppsatsen ska inledningsvis redogöras för organisationsförbudet enligt rasdiskrimine-

ringskonventionen, samt syftet med konventionen och dess ställning i svensk rätt. Där-

efter följer ett avsnitt som avser redogöra för tolkningen av organisationsförbudet, den 

kritik som riktats mot Sverige, samt en komparativ utblick över hanteringen av organi-

sationsförbud i några andra stater. I nästföljande avsnitt ska redogöras för gällande 

svensk rätt på området för skydd mot rasdiskriminering. I uppsatsens avslutande avsnitt 

ska en bredare analys och diskussion föras över de avväganden som aktualiseras av ett 

organisationsförbud samt eventuella problem och svårigheter som bör beaktas vid ett 

införande i den svenska rättsordningen.  
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2 Organisationsförbudet enligt FN:s konvention för 
avskaffande av alla former av rasdiskriminering 
 

 

2.1 Syftet med rasdiskrimineringskonventionen 
 

Konventionen antogs vid en tidpunkt då det ansågs angeläget att på internationell nivå 

motverka, såväl apartheidregimen i Sydafrika,19 som förekomsten av olika uttryck för 

antisemitism, rashat och rasfördomar.20 Rasdiskrimineringskonventionens övergripande 

syfte är att förplikta staterna att garantera alla individers rätt till åtnjutande av alla 

mänskliga rättigheter, oberoende av ursprung, genom avskaffande av alla former av ras-

diskriminering. För att uppfylla denna förpliktelse kan i vissa fall krävas lagstiftningsåt-

gärder.21 Konventionen riktar sig mot alla former av rasdiskriminering och inte enbart 

sådan som följer av samhällelig reglering och maktutövning, utan även sådan som före-

kommer i vardagslivet från enskilda personer, företag och sammanslutningar.22 Enligt 

artikel 1 definieras rasdiskriminering som;”(…)varje skillnad, undantag, inskränkning eller 

företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till 

syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika 

villkor av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, 

kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”23      
 Artikel 2 är konventionens grundläggande artikel som anger staternas allmänna 

förpliktelser. Enligt artikel 2 är staterna skyldiga att förbjuda och med alla lämpliga me-

del, däribland den lagstiftning som påkallas av omständigheterna, avskaffa rasdiskrimi-

nering i alla former och uttryck. Redan av artikel 2 framgår således att konventionen 

skapar en plikt för staterna att påverka hur även icke-statliga aktörer agerar, däribland 

genom kriminalisering av sådant som är eller orsakar rasdiskriminering. Formuleringen 

i den grundläggande artikeln skiljer sig från formuleringen i artikel 4, då det i artikel 2 

finns ett större utrymme att ta hänsyn till nationella omständigheter och begränsningar. 

Genom formuleringen; den lagstiftning som påkallas av omständigheterna, är det inte 

ett absolut krav att använda lagstiftning för att uppfylla syftet. Artikel 4 däremot villko-

                                                
19 Lundberg, Mänskliga rättigheter - juridiska perspektiv, s 23. 
20 SOU 1968:68 s. 20  
21 A st.  
22 SÖ 1971:40  
23 SÖ 1971:40 
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rar inte när lagstiftning ska tillgripas, där skall bland annat ett organisationsförbud infö-

ras, och ingen bedömningsmarginal lämnas åt staterna.24 En redogörelse för hela inne-

hållet i artikel 4 följer i avsnitt 2.3. 

 

 

2.2 Rasdiskrimineringskonventionens ställning i svensk rätt 
 

Folkrätten reglerar såväl relationen mellan stater som relationen mellan stat och individ 

i form av förpliktelser från statens sida.25 Konventionsrätten består av internationella 

överenskommelser mellan stater och bygger på frivilliga åtaganden och överenskom-

melser mellan jämbördiga parter, vilka till stor del upprätthålls genom ömsesidig re-

spekt.26 I artikel 26 i VCLT, som ger uttryck för principen om pacta sunt servanda, 

anges att; ”Varje i kraft varande traktat är bindande för dess parter och skall ärligt fullgöras 

av dem.”27 I AFMR stadgas att alla människor är födda fria och lika i värde och rättig-

heter. Envar är även berättigad till alla de fri- och rättigheter som uttalas utan åtskillnad 

av något slag, såsom kön, religion, ras, hudfärg eller nationellt ursprung.28 AFMR, i 

egenskap av deklaration, avsågs inte att vara bindande vid dess antagande utan ska istäl-

let uttrycka en gemensam åstadkommandestandard för alla folk från alla nationer.29 Ut-

över AFMR finns flertalet konventioner som reglerar frågor om avskaffande av speci-

fika former av diskriminering,30 1965 års rasdiskrimineringskonvention är en av dessa. 
Rasdiskrimineringskonventionen har idag 177 parter31, och anger vissa standarder för 

att hantera rasism och rasdiskriminering på nationell nivå, via en rad förpliktelser för de 

anslutna staterna. Sverige ratificerade konventionen utan några reservationer år 1971.32 

 I förhållande till internationell rätt tillämpar Sverige den dualistiska principen, 

vilken avgör den påverkan och effekt som rasdiskrimineringskonventionen får i svensk 

rätt.33 Den dualistiska teorin innebär att folkrätten och den nationella rätten ses som två 

                                                
24 Lundberg, s 56. 
25 Mårsäter, En bok i folkrätt, s 17. 
26 Mårsäter, s 21.  
27 SÖ 1971:40  
28 1948 års allmänna deklaration för de mänskliga rättigheterna 
29 Shaw, International Law, s 279 f.  
30 Danelius, Mänskliga rättigheter, s 17. 
31 Se FN:s webbplats för Rasdiskrimineringskonventionen 
32 Öberg, s 23.  
33 Mårsäter, s 74. 
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separata rättssystem som verkar vid sidan av varandra, med jämbördig status.34 Den nat-

ionella lagstiftningen, oavsett om den eventuellt bryter mot en folkrättslig överens-

kommelse, behåller därav sin giltighet. Sverige kan däremot inte bryta mot en internat-

ionell överenskommelse, såsom rasdiskrimineringskonventionen, med hänvisning till 

den nationella lagstiftningen.35 Genom ratificering uppstår en bundenhet för den ratifi-

cerande staten i form av en folkrättslig förpliktelse. För att de folkrättsliga reglerna ska 

bli tillämpbara i Sverige krävs att de införlivas i den interna rätten, genom inkorporering 

eller transformation.36 Ett annat alternativ är att konstatera normharmoni, vilket innebär 

att den nationella rätten, efter en översyn, anses överensstämma med den aktuella kon-

ventionen utan några vidare lagstiftningsåtgärder.37  

 

 

2.3 Artikel 4 (b) rasdiskrimineringskonventionen 
 

Enligt artikel 4 ska konventionsstaterna fördöma all propaganda och alla organisationer 

med en ideologi som bygger på idéer om att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg 

eller etniskt ursprung är överlägsen någon annan eller som söker rättfärdiga eller främja 

diskriminering i någon form. Staterna förbinder sig att vidta, vissa i artikeln angivna, 

åtgärder för att avskaffa all uppmaning till eller utövande av sådan diskriminering.38 Åt-

gärderna, som framgår av punkterna a-c, ska vidtas med beaktande av de principer som 

omfattas av AFMR och av de rättigheter som nämns i rasdiskrimineringskonventionens 

artikel 5, däribland yttrande- och föreningsfriheten. Förpliktelsen i artikel 4(b) lyder 

enligt följande; konventionsstaterna; ”skall olagligförklara och förbjuda organisationer och 

organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt 

förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig gärning, 

straffbar enligt lag.”           
 Redan i artikel 2.1(d) anges att varje konventionsstat ska förbjuda och med alla 

lämpliga medel, däribland genom sådan lagstiftning som påkallas av omständigheterna, 

göra slut på rasdiskriminering som utövas av enskilda personer, grupper och organisat-

                                                
34 A st.  
35 Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status; en utvärdering av för och nackdelar med barnkonventionen 
som svensk lag, s 7.  
36 Mårsäter, s 74.  
37Stern & Jörnrud, s 7.  
38 Ds 1998:35 s 221. 
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ioner. Artikel 4 kan därför ses som en utarbetning eller fördjupning av artikel 2.1.(d), 

dock med skillnaden att artikel 4 utgår från ett annat diskrimineringskoncept än den de-

finition som anges i artikel 1.  Enligt artikel 4 åläggs staterna att vidta lagstiftningsåt-

gärder redan mot spridandet av idéer om rasöverlägsenhet, vilket lett till krav på att för-

bjuda redan existensen av organisationen i sig.39 Det finns således en strävan efter att 

komma åt främjandet av rasdiskriminering redan på incitamentsstadiet. 

 

 

2.4  FN:s Rasdiskrimineringskommitté – CERD 
 

CERD består av 18 oberoende experter, med uppdrag att övervaka konventionens im-

plementering. Ledamöterna av kommittén nomineras och tillsätts av konventionsstater-

na men agerar som enskilda personer. Varken FN eller konventionsstaterna kan utöva 

någon kontroll över CERD eller utfärda några direktiv för dess verksamhet. En årlig 

rapport om resultaten i CERD:s granskningsverksamhet inges dock till FN:s generalför-

samling. Huvuddelen i denna rapport redogör för utfallet i granskningen av staternas 

rapporter.40 CERD har vid några tillfällen publicerat allmänna redogörelser för sin upp-

fattning av hur konventionen bör tolkas, i så kallade ”General Reports” eller ”General 

Recommendations”.41 Till kommitténs uppgifter hör vidare att granska rapporter, stå till 

förfogande vid tvister mellan konventionsstater samt, enligt artikel 14, hantera klagomål 

från stater och enskilda. Kompetensen enligt artikel 14 förutsätter att staterna avger för-

klaring om erkännande av behörighet för kommittén att ta emot klagomål. Sverige har 

avgett en sådan behörighetsförklaring.42        

 Enligt artikel 9 åligger det staterna att med jämna mellanrum rapportera till kom-

mittén som sedan granskar rapporterna och kommer med rekommendationer, kritik och 

förslag. Kommittén fäller inga formella fördömanden eller riktar kritik i begreppets 

strikta bemärkelse, detta är en metodik som används i syfte att skapa och påverka opin-

ion i konventionsstaterna.43 Kommitténs uttalanden sker i form av ”concluding obser-

vations” och bygger på det staterna presenterar i sina rapporter. Dels vad gäller situat-

ionen i landet när det kommer till rasism och främlingsfientlighet, dels staternas in-
                                                
39 Lijnzaad, Reservations to UN Human Rights Treaties, s 142. 
40 Öberg, s 10. 
41 Öberg, s 14. 
42 Se fotnot 1 i SÖ 1971:40. 
43 Öberg, s 19.  
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formation och inställning till hur den nationella lagstiftningen lever upp till kraven i 

konventionens artiklar.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Öberg, s 19. 
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3 Tolkning av artikel 4(b) samt kritiken mot Sverige 
 

 

3.1 Folkrättslig tolkningsmetod 
 

Av intresse för den vidare analysen av Sveriges förpliktelse enligt Rasdiskrimine-

ringskonventionen är frågan om hur multilaterala traktater ska tolkas enligt folkrättsliga 

regler. Speciellt då Sverige valt att tolka konventionen på ett sätt som skiljer sig från 

CERD:s tolkning. När en stat blir part till en av FN:s konventioner förbinder den sig att 

lojalt fullgöra de åtaganden som gjorts genom anslutningen. Traktaten ska tolkas ärligt, 

i överensstämmelse med den gängse meningen och i enlighet med ändamålet och syf-

tet.45  Tolkning av traktat kan vara en svår operation inom internationell rätt. Även en-

klare regler som staterna kan vara eniga om när konventionen upprättas, kan leda till 

oenigheter när det kommer till att tillämpa konventionens förpliktelser. Detta då imple-

menteringen av en bestämmelse i en konvention kan ha stor inverkan på och konse-

kvenser för nationella intressen.46 I artikel 31 i VCLT kan tre typer av konventionstolk-

ningsmetoder utläsas; ordalydelsetolkning, parternas intentioner, samt tolkning utifrån 

föremål och syfte.47 Det första steget vid folkrättslig tolkning är att utifrån ordalydelse-

tolkning behandla texten i en artikel i dess naturliga kontext. Är det så att de aktuella 

orden i en naturlig och ordinär mening tycks vara rimliga i dess sammanhang så kan 

tolkningen avslutas. Även om en konventionstext vid första anblick tycks vara fri från 

kontroverser, kan det dock vara så att ordalydelsetolkningar inte överensstämmer med 

parternas faktiska intentioner vid antagandet av konventionstexten. Då återstår att gå 

vidare till de andra metoderna för att fastställa parternas intentioner samt föremålet och 

syftet för konventionen.48 

 
 

3.2 CERD:s tolkning av artikel 4(b) 
 

Artikel 4 har kommenterats allmänt av CERD vid tre tillfällen. I detta avsnitt följer en 

redogörelse för kärnan i kommitténs uttalanden i kronologisk ordning. Den första gene-

                                                
45 Art 31 VCLT; Linderfalk, om tolkningen av traktater, s 7. 
46 Abass, International law, s 99. 
47 A a s 100.  
48 A a s 102. 
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rella rekommendationen är från år 1972. Det som föranledde kommittén att göra ett 

allmänt uttalande om tolkningen av artikel 4 var konstaterandet av att många stater, en-

ligt kommitténs mening, inte levde upp till kraven i artikeln. Uttalandet är kortfattat och 

inte djupgående, det framgår dock att implementeringskraven i artikeln är obligatoriska 

för alla stater, vilka såldes är skyldiga att införa ett organisationsförbud.49 Även i de två 

följande generella rekommendationerna lyfts den tvingande karaktären i artikeln fram. 

Det tycks vara ett återkommande problem med att staterna inte uppfattar förpliktelsen 

att införa ett organisationsförbud som obligatorisk. Istället tycks vissa stater ha uppfattat 

förpliktelsen som villkorad till nationella förutsättningar och förhållningssätt till att be-

gränsa yttrande- och föreningsfriheten. I den generella rekommendationen från år 1985, 

framgår att artikel 4 fyller en särskilt viktig funktion då den har en preventiv karaktär. 

Den preventiva karaktären manifesteras i att artikelns krav syftar till att stoppa spridan-

det av rasism redan vid dess rötter. Något som enligt kommittén förutsätter införande av 

ett organisationsförbud, då rasistiska organisationer betraktas som bärande av incita-

ment till rasdiskriminering och vidare handlingar av rasism.50    

 Det senaste tillfället som artikel 4 kommenterats allmänt är i en rekommendation 

från år 1993.51 Även här fokuseras på artikelns speciella uppdrag. Kommittén anger 

bland annat att den vid antagandet av konventionen betraktades som central i kampen 

mot rasdiskriminering, då man sett att organiserade aktiviteter fokuserade kring idéer 

om rasöverlägsenhet kan leda till rasistiskt motiverat våld. Endast omedelbart ingri-

pande från staternas sida, mot rasistiska organisationer, tycks kunna uppfylla konvent-

ionens strävan efter att staterna ska ha ett effektivt gensvar mot rasistiska värderingar. 

Agerandet ska ske vid tidigast möjliga punkt.52       

 En bidragande orsak till meningsskiljaktigheter, avseende förpliktelsens innebörd 

i artikel 4(b), har varit att organisationsförbudet innebär en inskränkning av yttrande- 

och föreningsfriheten.53 Enligt kommitténs tolkning förefaller detta dock vara något av 

en icke-fråga. CERD menar att medborgarnas utövande av rättigheter bär med sig plik-

ter och ansvar. Kommittén hänvisar till artikel 29§ p2 i AFMR, i vilken anges att plik-

ten att inte sprida rasistiska idéer är av särskild vikt. Kommittén hänvisar vidare till arti-

                                                
49 General recommendation No 1, dokument A/87/18. 
50 General recommendation No VIII, dokument A/40/18. 
51 General recommendation No XV. 
52 General recommendation No XV. 
53 Se till exempel den svenska röstförklaringen. 
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kel 20 i ICCPR,54 enligt vilken varje försvar av nationalistiskt, rasistiskt eller religiöst 

hat som utgör incitament till diskriminering, fientlighet eller våld, ska förbjudas genom 

lag. Enligt kommitténs mening utgör ett organisationsförbud mot rasistiska organisat-

ioner därför en tillåten inskränkning av yttrande- och föreningsfriheten.55 Artikel 4 hän-

visar utöver AFMR även till artikel 5 i rasdiskrimineringskonventionen som räknar upp 

yttrande- och föreningsfriheten. Det kan tänkas att kommittén därför ser det som att ras-

diskrimineringskonventionen svarar på hur intresseavvägningen mellan rätten att inte bli 

diskriminerad och rätten till yttrande- och föreningsfrihet ska göras, oaktat om en inter-

nationell standard i övrigt endast utgör ett minimiskydd och tillåter staterna att ha en 

vidare yttrande- och föreningsfrihet. Den internationella standarden för tillåtna in-

skränkningar specificeras i så fall, i sammanhanget, av rasdiskrimineringskonventionens 

syfte och ändamål att avskaffa alla former av rasdiskriminering.    

 Slutsatsen vid en genomgång av kommitténs generella rekommendationer är att 

dess inställning är att förpliktelsen i artikel 4 är ett absolut krav för de anslutna staterna, 

samt att syftet med artikeln är att få en preventiv genomslagskraft. Det tycks vara så att 

utformningen av artikeln med dess långtgående och specifika krav på staterna är kopp-

lad till att artikeln vid utarbetandet av konventionen åsyftades få en central roll i kam-

pen mot rasism och främlingsfientlighet. Där effektiva och tydliga medel ansågs krävas. 

Den preventiva karaktären kan förmodas ha att göra med strävan efter att förhindra re-

dan varje incitament till rasism. Organisationer kan där utgöra en grogrund för utveck-

landet av rasistiska idéer, samt via rekrytering av medlemmar, även vara ett effektivt 

medel för spridandet av dessa idéer. 
 

 

3.3 Reservationer till artikel 4(b) och den svenska röstförklaringen 
       

Ett sätt för stater att begränsa sitt konventionsåtagande är att ange en reservation. Syftet 

med reservationsrätten är att respektera staternas suveränitet.56 I artikel 20 p2 i konvent-

ionen anges att en reservation som inte är förenlig med konventionens föremål och syfte 

är otillåten. Endast om minst två tredjedelar(2/3-regeln) av konventionsstaterna har in-

vändningar mot en reservation anses den vara oförenlig med konventionens ändamål 

                                                
54 1966 års konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. 
55 General recommendation No XV. 
56 Mårsäter, s 56.  
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och syfte.57 2/3-regeln innebär således att även om en reservation accepteras så behöver 

den inte nödvändigtvis vara förenlig med syftet, i teknisk mening, då beslutsfattandet 

har lagts på staterna.            

 Artikel 4(b) är en omtvistad artikel då den försöker förlika rätten till frihet från 

diskriminering på grund av ras med rätten till yttrande- och föreningsfrihet. Av 177 an-

slutna stater har 12 stater reserverat sig till artikeln.58 Angående den juridiska effekten 

av reservationer har kommittén, efter samråd med FN:s juridiska avdelning, fastslagit 

att andra deklarationer än reservationer i strikt bemärkelse inte har någon legal effekt på 

vederbörande stats förpliktelser.59 Förklaringar och tolkningsuttalanden kan således inte 

med juridisk verkan begränsa en stats förpliktelser.       

 Sverige har inte uttryckt någon reservation till artikel 4, däremot har en röstförkla-

ring angivits. I den svenska röstförklaringen uttalades att det enligt svensk lagstiftning 

inte är straffbart att uttrycka åsikter samt att en lagändring i syfte att kunna åtala organi-

sationer för att dessa framför åsikter. Införande av ett organisationsförbud skulle därför 

betraktas som ett allvarligt bakåtsträvande. Sverige uttalade även att innehållet i artikel 

4 är en principförklaring och inte en bindande regel.60 På grund av att en röstförklaring 

inte är en reservation i strikt mening torde den således vara utan verkan på Sveriges för-

pliktelser enligt artikel 4. 

 
 

3.4 Kritiken mot Sverige 

 3.4.1 CERD:s granskningar 
 

Kritik mot Sverige avseende hantering av skydd mot rasdiskriminering och frånvaron av 

ett organisationsförbud har framförts både direkt från CERD och även från FN:s Uni-

versella periodiska granskning (UPR). UPR är en granskning som leds av FN:s råd för 

mänskliga rättigheter. Granskningen avser situationen för de mänskliga rättigheterna i 

de till FN anslutna staterna och sker vart fjärde år. Granskningen utmynnar i en slutrap-

port med rekommendationer och kritik, som den aktuella staten sedan kan godta eller 

förkasta.61 Sverige granskades senaste den i januari år 2015. I slutrapporten62  redogörs 

                                                
57 Öberg, s 26.  
58 Lijnzaad, Reservations, s 143.  
59 Öberg, s 23. 
60 SOU 1991:75 s 41. 
61 Se särskild webbplats för UPR, upr-info.org.  
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för den kritik som Sverige fått, i fråga om motverkande av hatbrott och skydd mot ras-

diskriminering i förhållande till dess internationella åtaganden. Kritiken riktas främst 

från CERD, som i sin tur rapporterat till FN:s råd för mänskliga rättigheter.63 För att 

undvika återupprepningar fokuseras därför i avsnittet främst på den kritik som CERD 

framställt direkt till Sverige efter att granskat de svenska rapporterna. Det är dock värt 

att beakta att Sverige även fått kritik vid senaste UPR-granskningen, vilket således är ett 

ytterligare tillfälle då avsaknaden av ett organisationsförbud i Sverige uppmärksammas 

i internationellt sammanhang.         

 CERD har granskat och uttalat sig över de svenska rapporterna om Sveriges för-

hållande till konventionen med jämna mellanrum över åren. Ett av de första tillfällena 

då kommittén yttrat sig är år 1981 då Sveriges femte rapport granskades. I kommitténs 

”concluding observations” från år 1981 framkommer att kommittén begärt att Sverige 

på ett mer detaljerat sätt ska beskriva hur de i lag motverkar rasistiska organisationer, då 

kommittén inte anser att det räcker med att enbart nämna existensen av straffbestäm-

melsen om hets mot folkgrupp i BrB 16:8.64         

 I CERD:s ”concluding observations” från år 1987 framkommer att kommittén inte 

håller med den svenska tolkningen av artikel 4(b) i den bemärkelsen att den inte skulle 

kräva lagstiftningsåtgärder. CERD pekade på att det faktum att artikel 2 uttrycker en 

valfrihet angående när lagstiftningsåtgärder kan vidtas inte trumfar den obligatoriska 

karaktären av artikel 4. Artikel 4 ska ses som lex specialis i förhållande till artikel 2.65 

År 2008 skriver kommittén i sina ”concluding observations” att de vidhåller sin oro an-

gående frånvaron av ett uttryckligt organisationsförbud i svensk rätt. CERD har således 

inte ansett att den svenska lagstiftningen möter kraven i konventionen, trots att Sverige 

rapporterat om att det i svensk rätt finns en möjlighet i svensk grundlag att genom lag 

begränsa föreningsfriheten. CERD har inte heller ansett det befogat att Sverige själv är 

av den uppfattningen att den gällande lagstiftningen möter kraven i konventionen.66

 CERD uttalade sig senast om Sverige år 2013. Kommittén angav då att de med 

oro noterar att rasistiska och extremistiska organisationer fortsätter att verka i samhället, 

inklusive ageranden från grupper som försvarar rasistiska idéer, detta trots den svenska 

statens inställning att lagstiftningen är tillräckligt effektiv och förhindrar varje uttryck 

                                                                                                                                          
62 UPR slutrapport, dokument; A/HRC/WG.6/21/SWE/2.  
63 Öberg, s 10. 
64 CERD/C/75/Add1 p 5. 
65 A/42/18 från 42a sessionen 1987, s 76.  
66 Concluding Observations, CERD/C/SWE/CO/18, s 3.  
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av rasism. Kommittén uttryckte därför oro för att den svenska lagstiftningen inte upp-

fyller kraven i artikel 4. Särskilt med beaktande av frånvaron av uttrycklig lagstiftning 

som olagligförklarar och förbjuder organisationer som förespråkar och hetsar till rasist-

iskt hat. Kommittén hänvisar även till sin ”General Recommendation No. XV”, enligt 

vilken framgår att kravet på att i lag införa ett organisationsförbud är obligatoriskt, och 

uppmanar Sverige att anta en lagstiftning i enlighet med kravet i artikel 4.67 Sverige har 

således fortsatt att genomgående motta samma sorts kritik från kommittén angående av-

saknaden av ett organisationsförbud.  

 

  

3.5 Sveriges tolkning och svar på kritiken 

 3.5.1 Sveriges rapportering till CERD 
 

I sina rapporter till kommittén har Sverige redogjort för på vilket sätt de anser sig upp-

fylla kraven i artiklarna 2-7 samt eventuella förändringar lagstiftningsmässigt över åren 

som skulle kunna påverka detta. Motiveringen har i huvudsak sett likadan ut och kan 

kortfattat sammanfattas i att organisationer som är involverade i rasistiska aktiviteter 

inte kan agera utan att bryta mot lagen.68 Med andra ord anses aktuella organisationers 

aktiviteter vara motarbetade genom lagstiftningen, trots att den inte innehåller ett förbud 

för rasistiska organisationer i sig. Den lagstiftning som åsyftas är i huvudsak kriminali-

seringen av brottet hets mot folkgrupp i BrB 16:8, samt reglerna i BrB kapitlet 23 som 

gör brottet straffbart även på tidigare stadier. I rapporterna lyfts vidare fram att frågan 

om införande av ett organisationsförbud har behandlats i statliga utredningar där slutsat-

sen varit att övervägande skäl talar för att ett organisationsförbud inte ska införas.69 

 I den senaste svenska rapporten från år 2013 lyfts även fram att möjligheten att 

genom lag begränsa föreningsfriheten för rasistiska organisationer kvarstår i grundlag.70 

Orsaken till att möjlighet införts, trots att några avsikter att införa ett organisationsför-

bud aldrig tycks ha funnits och inte heller planeras för inom den närmsta framtiden, för-

klaras dock inte. Istället avslutas rapporten med att svensk riksdag och regeringen vid 

flertalet tillfällen uttryckt sin åsikt om att svensk lagstiftning effektivt förbjuder alla 

                                                
67 Concluding Observations, CERD/C/SWE/CO/19-21.  
68 Se till exempel Sveriges rapport, CERD/C/452/Add 4, s 13. 
69 Se till exempel Sveriges rapporter, CERD/C/452/Add 4 samt CERD/C/SWE/18. 
70 Sveriges rapport CERD/C/SWE/19-21, s 7.  
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former av rasistiska uttryck, samt att den rådande lagstiftningen gör det praktiskt omöj-

ligt för grupper med rasistisk värdegrund att agera eller sprida propaganda.71  

 Av den svenska rapporteringen framgår således att vidtagna lagstiftningsåtgärder 

inte riktar sig mot organisationers rasistiska attityder som sådana, i egenskap av organi-

sation. Fokus ligger istället på om medlemmar i organisationen i praktiken har ägnat sig 

åt en konkret, redan kriminaliserad handling, såsom förföljelse av folkgrupp eller lik-

nande. Medlemmarna i organisationen kan i så fall straffas, men inte organisationen i 

sig, oavsett om handlingarna begåtts i organisationens namn eller ej.72 

 

 3.5.2 Sveriges inställning till organisationsförbudet enligt svenska förarbeten 
 

Sverige har varit relativt sparsamma med motiveringar till CERD om varför de anser sig 

uppfylla konventionsåtagandet trots att något förbud inte införts. CERD har även begärt 

utförligare motivering från svensk sida, då de inte ansett att det är tillräckligt att hänvisa 

till hets mot folkgruppslagstiftningen.73 Sveriges inställning till frågan om ett organisat-

ionsförbud framkommer dock inte enbart av dess rapportering till CERD. Ledning finns 

även att hämta från svenska lagstiftningsärenden där frågan behandlats. I följande av-

snitt ska utifrån kronologisk ordning redogöras för ett antal tillfällen då frågan behand-

lats. Trots att det officiella ställningstagandet i rapporteringen till CERD genomgående 

varit att man från svensk sida på andra vis än genom ett uttryckligt förbud anser sig 

uppfylla konventionsåtagandet, så finns exempel på statliga utredningar som utmynnat i 

konkreta förslag på införande av organisationsförbud.74 Förslagen har dock inte lagts 

fram som lagförslag i efterföljande propositioner. I avsnittet nedan redogörs även för 

dessa utredningar då de visar på hur det svenska ställningstagandet har motiverats och 

även vilka argument för ett förbud som lagts fram men senare avfärdats.   

 I en proposition från år 1970 är slutsatsen att ett organisationsförbud inte bör infö-

ras. I propositionen beskrivs dock kravet i artikel 4(b) som obligatoriskt. Att artikeln i 

propositionen uppfattas som obligatorisk framgår av att den beskrivs som ett undantag 

från den generella metodiken i konventionen.75 Den generella metodiken utgår ifrån att 

kriminalisering kan användas då andra medel är mindre lämpliga, vilket således öppnar 

                                                
71 Sveriges rapport CERD/C/SWE/19-21, s 25. 
72 Se till exempel Sveriges rapport CCPR/C/239/Add. 1, s 3.  
73 CERD/C/75/Add1 s 5. 
74 Se till exempel SOU 1989:13-14 samt SOU 1991:75. 
75 Prop. 1970:87 s 25.  
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för att det kan finnas andra åtgärder för att komma åt problematiken som konventionen 

syftar till att avskaffa.76 Kraven i artikel 4 utgör dock undantag från denna metodik på 

så vis att artikeln uttryckligen kräver att vissa diskriminerande handlingar ska vara 

straffbara eller förbjudna.77 Tolkningen som redogörs för i propositionen är i fas med 

CERD:s tolkning.78 Den har dock inte senare tillerkänts bäring från svensk sida, eller 

bemötts i rapportering till kommittén. Trots att propositionen inte utmynnade i ett för-

slag på organisationsförbud, utgör den dock ett av de fåtal exempel då man från svensk 

sida uttryckt förståelse för att artikel 4(b) utgör lex specialis i förhållande till artikel 2.

 År 1984 föreslogs i en offentlig utredning att ett organisationsförbud skulle infö-

ras. Huvudanledningen var att Sverige åtagit sig detta genom sin ratificering av rasdis-

krimineringskonventionen. I den svenska utredningen lyftes även fram att de allt krafti-

gare anmärkningarna från FN:s kommitté skulle kunna få negativ påverkan på Sveriges 

trovärdighet i internationella sammanhang.79       

 I en proposition från år 1986 lades inte något förslag om införande av ett organi-

sationsförbud, däremot förordade lagrådet i sitt yttrande att Sverige borde ompröva sin 

avvisande hållning till ett organisationsförbud. Enligt lagrådets mening fanns goda skäl 

för den tolkning av konventionen som legat till grund för CERD:s kritik.80   

  I ett betänkande från år 1991 lades ett förslag fram enligt vilket deltagande i or-

ganiserad rasism skulle vara straffbart. I utredning resonerades utförligt kring vilken 

som är den mest rimliga tolkningen av rasdiskrimineringskonventionens förpliktelser. I 

utredningen behandlades dock även en rad argument vilka talar mot ett införande av ett 

organisationsförbud. Under ett avsnitt som berörde frågan om hur konventionen bör tol-

kas redogjordes för att det inte finns någon allmängiltig regel för hur en internationell 

konvention ska tolkas. Det uttrycktes dock att vid multilaterala överenskommelser, likt 

rasdiskrimineringskonventionen, så bör texten tillmätas större betydelse än varje parts 

uppfattning om avtalsinnehållet.81 I betänkandet angavs att en tillämpning av folkrätts-

liga tolkningsprinciper på rasdiskrimineringskonventionen leder till att det första steget 

ska utgöras av att innebörden av ordalydelsen i den aktuella konventionstexten ska fast-

ställas. Det är i denna del av tolkningen som Sverige gjort en från kommittén avvikande 

tolkning. Enligt kommittén innebär uttrycket ”Skall(…)olagligförklara och förbjuda 
                                                
76 Artikel 2 i Rasdiskrimineringskonventionen, SÖ 1971:40. 
77 Prop. 1970:87 s 25.  
78 Se kommitténs uttalande i A/42/18 från 42a sessionen 1987, s 76. 
79 SOU 1984:55 s 189.  
80 Prop. 1986/87:151 s 308.  
81 SOU 1991:75 s 101.  
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organisationer” i artikel 4(b) att artikeln får egenskap av specialregel och därmed trum-

far det allmänt hållna kravet i artikel 2, enligt vilken lagstiftningskraven enbart sträcker 

sig till den lagstiftning som omständigheterna påkallar. Den svenska tolkningen däre-

mot utgår från att alla artiklar i konventionen ska läsas mot bakgrund av artikel 2 vilket 

gör att lagstiftning bara bör krävas om det är påkallat av förhållandena i den egna sta-

ten.82  I betänkandet tas inte direkt ställning för någon utav de två tolkningarna, det po-

ängteras att frågan är svårbedömd och att det är långt ifrån självklart att ett organisat-

ionsförbud på pappret verkligen skulle föra Sverige närmare konventionens mål. Sär-

skilt med tanke på de problem ur juridisk teknisk mening som kan följa av ett infö-

rande.83             

 Organisationsförbudet behandlas även i en SOU från år 2008.84 Inte heller här 

ställer man sig bakom införandet av ett förbud. I utredningen ifrågasätts även perspekti-

vet utifrån vilket förbudet diskuteras. Utredningen menade att frågan främst analyserats 

ur ett straffrättsligt perspektiv när det istället primärt är en associationsrättslig fråga som 

aktualiserar föreningsfriheten. I utredningen befarades att ett förbud inte skulle vara ef-

fektivt med tanke på att det inom svensk rätt lätt går att ombilda föreningar. Det enda 

som krävs är att stadgar antas samt att en styrelse utses.85 Även i detta betänkande lyfts 

dock problem ur det straffrättsliga perspektivet fram, så som att det torde vara svårt att 

precisera föremålet för förbudet i lagtext, samt att det ur bevishänseende torde bli svårt 

att precisera objektet för ett förbud. Även risken för ökad underjordisk verksamhet lyfts 

fram, vilket kan leda till att det kan bli både farligare och svårare att kontrollera organi-

sationerna.86 

 

 3.5.3 Vad innebär Sveriges svar på kritiken? 
 

Sveriges ställningstagande till frågan om ett organisationsförbud är egentligen tvådelad. 

Dels handlar det om hur Sverige tolkar artikel 4 och då främst med avseende på vilket 

sätt förpliktelsen är utformad; är det en absolut förpliktelse att införa ett organisations-

förbud eller finns det utrymme att använda andra medel? Dels handlar det om Sveriges 

syn på ett organisationsförbud i sig och dess lämplighet utifrån nationella förutsättning-

                                                
82 SOU 1991:75 s 102.  
83 SOU 1991:75 s 103.  
84 SOU 2000:88. 
85 SOU 2000:88 s 118. 
86 SOU 2000:88 s 117. 



 

23 

ar; är ett organisationsförbud verkligen det bästa sättet att bekämpa rasdiskriminering? 

Den första delen besvaras, i enlighet med folkrättslig tolkningsmetod, i första hand ge-

nom tolkning av artikelns ordalydelse. Av kommitténs allmänna och specifika rekom-

mendationer torde även framkomma hur ordalydelsen ska förstås i förhållande till kon-

ventionens syfte och ändamål. I denna del, avseende hur artikel ska förstås utifrån en 

folkrättslig tolkningsmetod, kan Sverige ha synpunkter på huruvida kommitténs tolk-

ning har bäring. Från detta bör dock separeras frågan om huruvida det finns bättre eller 

mer önskvärda medel att komma åt problem med rasistiska organisationer, då detta inte 

har något att göra med förpliktelsens räckvidd i sig. Sverige tycks inte göra denna di-

stinktion i sin argumentation. Argumentationen bygger istället i huvudsak på organisat-

ionsförbudets lämplighet87 och svarar egentligen inte på varför Sverige, ur ett folkrätts-

ligt perspektiv, inte följer artikelns krav på organisationsförbud, eller vad de egentligen 

åtagit sig genom ratificeringen. Artikel 4 ger som nämnts, till skillnad från artikel 2, inte 

utrymme till att beakta nationella preferenser och begränsningar. Inte heller är artikel 

4(b) på något sätt villkorad eller innehåller undantag för när det kan vara godtagbart att 

inte införa ett organisationsförbud.          

 Från frågan om vad förpliktelsen ålägger Sverige bör även separeras Sveriges 

egen uppfattning om hur skyddsvärd yttrande- och föreningsfriheten är. Vad konvent-

ionen säger och vad konventionen borde säga är således två olika frågor. Gör inte Sve-

rige denna distinktion tydligare i sin argumentation och fokuserar den mer på att redo-

göra för hållbara argument om varför de inte är förpliktade att införa ett förbud finns 

utrymme för kritik. Sveriges vägran att följa den klara ordalydelsen i artikel 4 kan i så 

fall enbart betraktas som för ett sätt att försöka påverka dess utformning i en annan rikt-

ning, eller begränsa sitt åtagande i efterhand trots att någon reservation aldrig gjorts. 

 I en utredning från år 1991 uttrycks en folkrättslig tolkningsmodell som enligt ut-

tolkaren ska ge stöd för att kravet i artikel 4(b) inte ska läsas som ett uttryckligt krav på 

förbud.88 I senare utredningar framgår dock inte om Sverige fortfarande använder denna 

metod som stöd för sitt ställningstagande. I utredningen från år 1991 anges dock att 

konventionen innehåller motsägelsefulla bestämmelser, vilket förmodas vara ett resultat 

av meningsmotsättningar vid tillkomsten. Enligt den svenska uppfattningen har dessa 

meningsmotsättningar lett till kompromisser mellan stater med fundamentala skillnader 

                                                
87 Se till exempel SOU 1991:75 s 103. 
88 SOU 1991:75, enligt vilken artikel 2 ska genomsyra tolkningen av artikel 4 och således ge utrymme för 
en nationell bedömningsmarginal. 
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i rätts- och samhällssystem. Frågan är dock vilka avtalsförhandlingar som inte är ett re-

sultat av kompromisser? Argumentet kan inte rimligtvis innebära att internationella 

överenskommelser enbart därav är öppna för att tolkas olika beroende på de nationella 

förhållandena. Tvärtom går ett sådant synsätt emot folkrätten, se till exempel artikel 27 

VCLT, enligt vilken anges att inhemsk rätt inte kan åberopas som stöd för att medlems-

staten har underlåtit att fullgöra ett traktat. Konventionen är ett uttryck för det parterna 

kommit överens om, oavsett föregående kompromisser. I utredningen anges även att 

alla artiklar ska läsas mot bakgrund av artikel 2 och att staterna således inte förpliktat 

sig att vidta lagstiftningsåtgärder annat än då det är påkallat med hänsyn till förhållan-

dena i det egna landet.89 Utredningen avfärdar således den tolkning CERD gjort, vilken 

följer tolkningsmetoden uppställd i VCLT, där första steget är att fastställa innebörden 

av själva konventionstexten. Genom ordet skall i artikel 4 kan anses att det tydligt 

framgår vad som avses, samt det faktum att artikel 4 utgör lex specialis i förhållande till 

artikel 2. I den svenska utredningen förklaras inte närmare varför CERD:s tolkning inte 

anses rimlig.             

 Övriga svenska motiveringar som uttryckts är kopplade till att organisationsför-

budets effekt i praktiken ifrågasätts, vilket som nämnts ovan, egentligen inte heller sva-

rar på hur Sverige ser på sin bundenhet enligt konventionen. Kommittén har efterlyst 

utförligare motivering från svensk sida avseende hur de i lag motverkar rasistiska orga-

nisationer, samt lyft det faktum att det inte är tillräckligt att enbart hänvisa till existen-

sen av straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp.90 Genom att Sverige tilldelat CERD 

särskild behörighet att ta emot klagomål under artikel 14, talar även detta faktum för att 

CERD därigenom tillerkänts kompetens i tolkningsfrågor. CERD:s tolkning bör således 

ha företräde. 

 

 

3.6  Uttalanden i den allmänna debatten 
 

Advokaten Peter Nobel är en av de som, i den allmänna debatten, efterlyst ett svenskt 

organisationsförbud. Enligt Nobel är det hög tid att Sverige uppfyller sitt åtagande en-

ligt rasdiskrimineringskonventionen. I en artikel i UNT svarar han på de vanligaste ar-

gumenten mot att införa ett organisationsförbud. Beträffande argumentet om att gäl-
                                                
89 SOU 1991:75 s. 100 ff. 
90 CERD/C/75/Add1 s 5. 
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lande lagstiftning om hets mot folkgruppen och diskriminering är tillräckliga för att 

uppfylla syftet med konventionen svarar Nobel att vår lag förbjuder vissa uttryck för 

rasism, men inte dess aktiviteter i organiserad form, vilket inte räcker enligt honom. 

Han pekar även på det faktum att bestämmelsen i RF 2:24 st2, vilken infördes när ras-

diskrimineringskonventionen ratificerades, medför att ett förbud inte heller skulle inne-

bära ett ingrepp i den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Angående det straffrättsliga 

perspektivet svarar Nobel att det inte går att veta huruvida förbudslagstiftningen blir 

effektiv eller inte förrän den har prövats. Den avskräckande effekten av att ett hand-

lande kriminaliseras beror på hur effektivt det avslöjas, åtalas och döms. Skulle enbart 

ett effektivitetskriterium användas så borde till exempel inbrottsstöld tillåtas, då upp-

täcktsrisken nu ligger under 5 %. Det viktigaste är dock, menar Nobel, att ett förbud 

skulle innebära att man genom stiftad lag klargör vad som absolut inte tolereras i en an-

ständig demokrati med respekt för människors rätt. Ur ett folkrättsligt perspektiv har 

förbudet även ett egenvärde, innebärande att en stat som Sverige till punkt och pricka 

fullgör sina förpliktelser enligt de konventioner man anslutit sig till. Slutligen svarar 

Nobel, angående argumentet om att ett förbud skulle tvinga rasisterna att gå under jor-

den; ”Vore det inte bra? Är det inte där de hör hemma?”.91     

 I en senare intervju uttalar Nobel även att det universella regelsystemet för mänsk-

liga rättigheter ”inte är något smörgåsbord där man kan välja och vraka.”. Skyddet mot 

rasdiskriminering är en viktig rättighet och FN har anmärkt på den stora förekomsten av 

hatbrott, rasistpropaganda och diskriminering i Sverige. För att de mänskliga rättighet-

erna ska få genomslag krävs lagstiftningsåtgärder, detta då mänskliga rättigheter är en 

förutsättning för demokratin men demokratin i sig är inte per automatik en garant för 

mänskliga rättigheter.92           

 Den öppna rasismen har även debatterats i Dagens juridik. Juristen och före detta 

polisintendenten med erfarenhet av att arbeta med hatbrott, Erik Rönnegård, har inte 

uttalat något uttryckligt stöd för ett organisationsförbud. Däremot efterlyser han, i en 

debattartikel, hårdare tag mot den öppna rasismen och nazismen. Rönnegård tycks mena 

att det inte är något fel på rådande lagstiftning i sig och att budskapet avseende vilka 

uttryck som ska tolereras i samhället är tydligt, men att det däremot brister i tillämp-

ningen av lagarna. Vidare ifrågasätter han polisens hantering av hatbrott, samt att de-

monstrationstillstånd beviljas för nazistiska organisationer, trots att dessa borde kunna 
                                                
91 ”Organiserad rasism ska förbjudas”, UNT, 7/8-13.  
92 ”Varför skyddas rasisterna”, UNT, 28/9-14. 
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nekas med hjälp av rådande lagstiftning om hets mot folkgrupp tillsammans med praxi-

sen på området, däribland Högsta domstolens (HD) dom från år 1996.93  

 

 

3.7 En komparativ utblick 

 3.7.1 Bakgrund 
 

Rasistiska organisationer verkar och är aktiva i de flesta länder i världen. Hur varje stat 

väljer att förhålla sig till det varierar dock ganska drastiskt. I USA till exempel har ”Ku 

Klux Klan” tillåtits att verka på den grunden att alla ska vara berättigade till yttrande- 

och föreningsfrihet, oavsett hur frånstötande åsikter kan vara.94 Tyskland däremot har 

efter händelserna under andra världskriget en tendens av att vara mycket hårdare i för-

hållande till rasistiska grupperingar och även politiska partier med rasistiska ideologier. 

Trots att det finns en liberaldemokratisk presumtion om att både yttrande- och före-

ningsfriheten har ett starkt värde, så är det inga stater som tycks betrakta dem som full-

ständigt absoluta rättigheter.95 I följande avsnitt ska redogöras för hur några stater, även 

de anslutna till Rasdiskrimineringskonventionen, förhåller sig till ett organisationsför-

bud. I en studie som gjorts på 10 liberala demokratiers förhållande till rasistiska organi-

sationer har författarna Bleich och Lamberts kommit fram till några faktorer som tycks 

påverka förhållningssättet från staters sida.96 Internationella influenser, såsom åtagande 

enligt internationella konventioner, är dock enbart en av dessa faktorer. Därav kan inte 

slutsatsen dras att en stat som valt att begränsa rättigheterna för rasistiska organisationer 

har gjort detta enbart på grund av sin förpliktelse enligt Rasdiskrimineringskonvention-

en. I avsnittet redogörs dock även för den kritik som riktats mot de aktuella staterna vil-

ket ger underlag för slutsatser om vad som tycks krävas enligt kommitténs mening för 

att uppfylla kravet i artikel 4 (b) och även ger perspektiv för en jämförelse med den 

svenska situationen. 

 

                                                
93 Eric Rönnegård, ”Tveklös avsikt med lagskärpning mot rasism – ändå blev polisens rättstillämpning 
den motsatta”, Dagens juridik 15/1-14. 
94 SOU 2006:096 s 116.  
95 Bleich & Lambert, ”Why are racist organizations free in some states and banned in others? Evidence 
from 10 liberal democracies”, West European Politics 31/1-13, s. 122.  
96 A st.  
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 3.7.2 Tyskland 
 

Tyskland ratificerade rasdiskrimineringskonventionen år 1969 utan några reservation-

er.97 Den tyska konstitutionen ger utrymme att upplösa partier som verkar för att un-

derminera demokratin, så kallade ”författningsvidriga partier”.98 Specifikt orden rasist-

iska organisationer ingår inte som ett rekvisit i den tyska lagstiftningen. Då rasism ofta 

associeras med fascism och anti-demokratiska värderingar finns dock ett utrymme för 

att lagen ska kunna tillämpas även på dylika organisationer trots att de inte anges ut-

tryckligen.99 Det är den konstitutionella domstolen i Tyskland som har makten att upp-

lösa politiska partier. Rasistiska partier kan upplösas genom att det i tysk rättspraxis 

slagits fast att rasism kan anses utgöra bevis på väsentlig samhörighet med nazismen 

som i sin tur kan anses utgöra ett förkroppsligande av en odemokratisk organisation. 

Villkoren för att organisationen ska verkar för att underminera demokratin uppfylls så-

ledes och det är därmed möjligt att förbjuda rasistiska organisationer trots att dessa inte 

uttryckligen uppräknas i lagstiftningen.100 I CERD:s senaste ”concluding observations” 

till Tysklands 18e rapport framställs ingen kritik eller avseende artikel 4(b) och organi-

sationsförbudet.101 

 

 

3.7.3 Belgien 
 

Belgien ratificerade rasdiskrimineringskonventionen år 1975.102 Då Belgien blev part 

gjordes en reservation, till artikel 4 (b), vilken hade formen av en tolkningsförklaring. 

Enligt reservationen angav Belgien att de avsåg tolka artikel 4 (b) på så vis att den 

måste förenas med rätten till fredliga sammanslutningar och föreningsfriheten.103  I Bel-

gien antogs år 1981 den så kallade ”Moureaux Law” i syfte att uppfylla åtagande enligt 

rasdiskrimineringskonventionen. ”Moureaux Law” straffar den som tillhör en grupp 

eller association som uppenbarligen och vid upprepade tillfällen utövar eller förespråkar 

diskriminering eller segregering. Lagen kriminaliserar medlemskapet i rasistiska organi-
                                                
97 Bleich & Lambert, s 138.  
98 Se The Basic Law for the Federal Republic of Germany, artiklarna 21(2) och 9 (2); samt Bleich & 
Lambert, s 124.  
99 Bleich & Lambert, s 124. 
100 Bleich & Lamberts, s 134-135.  
101 Concluding Observations för Tyskland, CERD/C/DEU/CO/18.  
102 Bleich & Lambert, s 138.  
103 Lijnzaad, s 143. 
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sationer, däremot inte i politiska partier, vilka ansetts mer skyddsvärda.104 I belgisk lag 

finns dock annan lagstiftning för att begränsa politiska partier. Staten kan bland annat 

skära av tillgångar och bidrag till partier som systematiskt är fientliga mot mänskliga 

rättigheter.105 Belgien har fått kritik från CERD för de saknar uttrycklig lagstiftning som 

olagligförklarar rasistiska organisationer.106 Trots kritiken har dock Belgien varken an-

tagit av CERD efterfrågad lagstiftning eller återkallat sin reservation. Från Belgisk sida 

har istället uttryckts att antagandet av ”Moreaux Law” är tillräckligt för att uppfylla 

konventionsåtagandet.107 

 

 3.7.4 Spanien 
 

Spanien ratificerade rasdiskrimineringskonventionen år 1968 utan några reservation-

er.108 I Spanien kan politiska partier med en rasistisk ideologi som utövar uteslutning, 

förföljelse eller sprider propaganda, upplösas i enlighet med lagen ”Ley Orgánica de 

Partidos Políticos” från år 2002.109 I den spanska lagstiftningen finns även ett straffrätts-

ligt stadgande i artikel 515 i den spanska brottsbalken, vilken tillåter upplösandet av or-

ganisationer som främjar diskriminering, hat eller våld.110 Stadgande har använts bland 

annat för att upplösa den spanska sektionen av den internationella neo-nazistiska grup-

pen ”Blood and Honour”.111 I CERD:s senaste granskning av den spanska lagstiftningen 

förenlighet med artikel 4(b)framställer de inte någon kritik.112 

 

 3.7.5 Nederländerna 
 

Nederländerna blev part till ICERD år 1971 utan reservationer.113 I den nationella lag-

stiftningen finns flertalet verktyg för att hålla tillbaka politiska partier. Det rasistiska 

partiet ”Nederlandse Volks Unie” (Holländska folkets union) har till exempel förbjudits 

                                                
104 Se artikel 3 i the act of 18 july 1981, även kallad Moreaux law; samt Bleich & Lambert s 133.  
105 Bleich & Lambert, s 133. 
106 Concluding Observations för Belgien, CERD/C/60/CO/2.  
107 Bleich & Lambert, s 139.  
108 A a s 138. 
109 Se Ley Organica 6/2002 de 27 junio de Partidos Politicos; samt Bleich & Lambert, s 133. 
110 Bleich & Lambert, s 133.  
111 A st.  
112 Concluding Observations för Spanien, CERD/C/ESP/CO/18-20.  
113 Bleich & Lambert, s 138. 
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från att demonstrera och delta i lokala val.114 Försök från extremhöger grupperingar att 

hålla demonstrationer har ansetts som en oacceptabel risk för den allmänna ordningen. 

Beslutsmakten att förbjuda ett parti ligger hos rättens ordförande. Domarnas rätt att upp-

lösa partier möjliggjordes vid antagandet av en resolution år 1944. När resolutionen an-

togs förbjöds ett trettiotal organisationer och detta har ansetts vara startskottet till en 

”denazification” i landet. 115 Inte heller Nederländerna får i CERD:s senaste granskning 

från år 2010 någon direkt kritik i förhållandet till kraven i 4 (c). CERD lyfter dock fram 

att Nederländerna har mer att göra gällande det utrymme som politiska partier har att 

uttrycka rasism och främlingsfientlighet. CERD baserar sina rekommendationer på en 

del uttalanden som gjorts av några extremistiska politiska partier. Uttalandet lyfts dock 

inte i förhållande till någon lagstiftningsåtgärd enligt 4 (b) utan kritiken framkommer i 

förhållande till artikel 4 generellt.116 

 

 3.7.6 Slutsats 
 

Vid en genomläsning av CERD:s kritik i förhållande till de länders lagstiftning som re-

dogjorts för ovan, framkommer att det enbart är Belgien som fått kritik i förhållande till 

artikel 4 (b). Belgien har i jämförelse med Sverige en mer långtgående lagstiftning då 

medlemskapet i rasistiska organisationer är kriminaliserat, men fortfarande mindre 

långtgående i jämförelse med Tyskland, Nederländerna och Spanien. Även detta faktum 

pekar således på att kommittén har en strikt tolkning av vilka åtgärder som anses leva 

upp till artikel 4(b)s krav. Sverige kan därav anses vara långt ifrån att möta kraven i ar-

tikeln, då ett land som Belgien, vilka kriminaliserat medlemskapet i rasistiska organisat-

ioner ändå mottar kritik från kommittén.  

 

 
 

                                                
114 A a s 134.  
115 Bleich & Lambert s 134.   
116 Concluding Observations för Nederländerna, CERD/C/NLD/CO/17-18.  
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4 Delar av skyddet mot rasdiskriminering i svensk rätt 
samt rätten till yttrande- och föreningsfrihet 
 

 

4.1 Bakgrund 
 

Inför den svenska ratificeringen gjordes en översyn av de inhemska reglerna avseende 

rasdiskriminering. 117  Rasdiskrimineringskonventionen är varken inkorporerad eller 

transformerad i svensk rätt. Tillträdet till konventionen har dock föranlett skärpning av 

reglerna om hets mot folkgrupp i Brottsbalken (BrB) 16:8 samt fått betydelse för ut-

formningen av fri- och rättighetsskyddet i Regeringsformen(RF).118  Med hänvisning till 

konventionen infördes i RF 2:24 ett undantag som möjliggör begränsning av förenings-

friheten för sådana sammanslutningar vars verksamhet innebär förföljelse av folkgrupp 

av viss ras, med viss hudfärg eller visst etniskt ursprung. Undantaget infördes för att 

svensk grundlag inte skulle utgöra ett hinder för ett fullständigt uppfyllande av konvent-

ionsåtagandet.119 I dagsläget anses dock från svensk sida att lagstiftningen harmoniserar 

med konventionens förpliktelser och därför inte föranleder några vidare lagstiftningsåt-

gärder.120 Däremot har ökningen av hatbrottsanmälningar, offentliga demonstrationer av 

nazistiska organisationer samt kritik från FN, föranlett frågor om huruvida svensk lag-

stiftning behöver ses över för att leva upp till rasdiskrimineringskonventionens krav.121 

Att dessa faktorer föranleder frågor om huruvida svensk lagstiftning behöver ses över 

har att göra med att konventionens syfte är att redan på incitament-stadiet förhindra 

spridandet av rasism. Statistiken över hatbrottsanmälningar kan då, bland annat, vittna 

om brister i lagstiftningens effektivitet, eller rättstillämpningens hantering. 

 

 

4.2 Yttrande- och föreningsfriheten 
 

De olika opinionsfriheterna stadgas i RF 2:1, yttrandefriheten anges i punkten 1 och 

föreningsfriheten i punkten 5. Yttrandefriheten regleras vidare i Yttrandefrihetsgrundla-
                                                
117 Prop. 1970:87. 
118 Prop. 1970:87s 64. 
119 Prop. 1975/76:209 s 113.  
120 Se till exempel SOU 2000:88. 
121 Se till exempel; Peter Nobel, Svenska FN-förbundet, Svenska Helsingforskommittén.  
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gen (YGL) eller Tryckfrihetsförordningen (TF) beroende på hur yttrandet görs. Det är 

svårt att göra en skarp avgränsning mellan de olika opinionsfriheterna då de till viss del 

hänger ihop. Syftet med en förening kan vara att samlas kring, sprida, eller verka för att 

gemensamma åsikter ska få genomslag i samhället, de behöver således använda sig av 

yttrandefriheten. På samma kan en förening behöva använda sig av mötesfriheten för att 

förverkliga föreningsfriheten.         

 Föreningsfriheten definieras som frihet att sammansluta sig med andra för all-

männa eller enskilda syften. Rättigheten innefattar inte bara frihet att bilda sammanslut-

ningar utan även frihet att verka gemensamt inom ramen för en sammanslutning.122 

Tillkomsten av föreningsfriheten i Sverige har haft stor betydelse för befästandet av 

demokratin, vilket gör det till en högt värderad rättighet. Den totala föreningsfriheten 

betraktas i Sverige som ett fundament för medborgarnas möjligheter att fritt samman-

sluta sig kring idéer och i längden som en garanti mot förtryck.123 Då friheten även in-

nefattar rätten att verka i politiska partier utgör den likväl ett fundament för den parla-

mentariska demokratin.124 Att friheten ska vara långtgående motiveras av att det är svårt 

att skilja mellan olika legitima syften i ljuset av vilken betydelse de kan ha för den fria 

åsiktsbildningen. 125 Inom den juridiska begreppsanvändningen omfattas såväl offentli-

grättsliga som privaträttsliga sammanslutningar av termen organisation.126 Föreningsfri-

heten stadgas även i EKMR artikel 11, och yttrandefriheten i EKMR artikel 10.  

 I Sverige finns ingen generell organisationsrättslig lagstiftning. Istället har regler 

för de olika typerna av organisationer slagits fast i olika lagar, samt i praxis. Föreningar 

kan delas in i ideella och ekonomiska. De ideella föreningarna omfattas inte av någon 

lagstiftning medan de ekonomiska har en särskild lag127. För att bilda en ideell förening 

räcker det att anta stadgar och styrelse, föreningen blir då en juridisk person med rätts-

handlingskapacitet. För ekonomiska föreningar krävs registrering.128   

 Yttrande- och föreningsfriheten får begränsas i lag, se RF 2:23-24, samt de all-

männa kraven på rättighetsbegränsningar i RF 2:20-21. För tillåtna begränsningar enligt 

EKMR se artikel 10 p2 för yttrandefriheten, samt artikel 11 p2 för föreningsfriheten.129  

                                                
122 Prop. 1975/76:209 s 144. 
123 SOU 1991:75 s 106. 
124 Bull & Sterzel, Regeringsformen en kommentar, s 71.  
125 Prop. 1975/76:209 s 112.  
126 SOU 2000:88 s 136.  
127 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. 
128 SOU 2000:88 s. 137. 
129 Bull & Sterzel, s 108. 
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I artikel 11 p2 i EKMR anges att föreningsfriheten får begränsas i lag bland annat till 

skydd för andra personers fri- och rättigheter. Begränsningen ska vara nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. Hur Europadomstolen har bedömt restriktioner i lag för rasist-

iska organisationer redovisas i nästföljande avsnitt. 

 

 4.2.1 Praxis från Europadomstolen 
 

Endast ett fall i Europadomstolen har direkt berört förbjudandet av rasistiska organisat-

ioner.  I detta fall var klaganden grundare av en organisation vars ideologi, plattform 

och symboler var direkt inspirerade av ett italienskt fascistparti. Han hade fällts i Italien 

på inhemsk lagstiftning som förbjöd återupprättandet av det upplösta fascistiska partiet. 

Europadomstolen fann att åtgärden att upplösa och förbjuda organisationen var nödvän-

dig i ett demokratiskt samhälle, av intresse för den allmänna säkerheten samt till skydd 

för andras mänskliga rättigheter. Utöver detta fann domstolen att det var rättfärdigat att 

särbehandla individer som inspirerats av den fascistiska ideologin på grund av att det 

skett i ljuset av ett legitimt syfte; att skydda demokratiska institutioner samt att det inte 

var oproportionerligt.130           

 Beträffande vilka begränsningar av föreningsfriheten som Europadomstolen anser 

tillåtna enligt kraven i EKMR artikel 11.2 så framkommer även i ett mål från år 2001 att 

det finns två situationer när politiska partier inte kan vänta sig att skyddas av fri- och 

rättigheterna i EKMR. Den första situationen är när partiet använder sig av olagliga el-

ler odemokratiska metoder och det andra är när partiets politiska projekt inte är förenligt 

med fundamentala demokratiska principer, vilket inkluderar individuella fri- och rättig-

heter. I nämnda mål, som gällde förbjudandet av möten för en rasistisk organisation, 

konstateras att det inte är någon tvekan om att organisationer med agendor som innefat-

tar att man baserat på etnisk härkomst vill utesluta något från ett visst territorium är ett 

förnekande av demokratin.131 Anti-invandrings ideologiska partier kan i vissa fall därför 

anses ha en agenda som är oförenlig med fundamentala demokratiska principer enligt 

Europadomstolen, vilket i sin tur kan utgöra en omständighet då det är godtagbart att i 

lag införa restriktioner som begränsar föreningsfriheten. 

 

 
                                                
130 ECmHR, X v. Italy, App. No, 6741/74;5 DR 83s. 
131 ECHR Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria. 
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4.3 Straffbestämmelser 

4.3.1 Bakgrund 
 

I detta avsnitt ska redogöras för regler i BrB som riktar sig mot diskriminering på grund 

av bland annat etnicitet. Reglerna kan även användas i fall då brottsligheten ingår som 

ett led i en organiserad verksamhet, vilket är en av anledningarna till att lagstiftaren an-

sett att något direkt organisationsförbud inte behövs.132 I följande avsnitt fokuseras 

främst på brottet hets mot folkgrupp och dess koppling till tryckfrihetsförordningen. 

Hets mot folkgrupp lyfts särskilt fram då det är den bestämmelsen som i huvudsak an-

setts tillräcklig för att i praktiken förhindra rasistiska organisationers verksamhet.133 Ut-

över bestämmelsen om hets mot folkgrupp finns vissa andra bestämmelser av betydelse 

på området, till exempel kan bestämmelserna i BrB 16:5 och TF 7:4 st11, om uppvig-

ling, användas som skydd mot rasistiska aktioner. Även andra straffrättsliga bestämmel-

ser som inte är direkt inriktade på handlingar av rasistisk karaktär, kan vara tillämpliga 

då brottsligheten ingår i en organiserad verksamhet.134 Det är dock alltid gärningsmän-

nen som straffas och inte organisationen i sig. Även straffskärpningsregeln i 29:2 p7 

BrB kan användas i syfte att motverka rasistiskt motiverade brott genom att en någon 

som begått ett brott som faller inom kategorin hatbrott kan få ett strängare straff, jämfört 

med om motivet för gärningen inte varit hat mot en viss grupp. 

 

 4.3.2 Hets mot folkgrupp – BrB 16:8 
 

Stadgandet om hets mot folkgrupp i BrB 16:8 tillkom år 1948. I samband med ratifice-

ringen av rasdiskrimineringskonventionen ändrades bestämmelsen och kravet, på att 

hotet eller förtalet skulle ha skett offentligt för att gärningen skulle vara straffbar, togs 

bort. Bestämmelsen, i sin nuvarande lydelse, utformades i syfte att göra det praktiskt 

omöjligt för medlemmar i rasistiska organisationer att sprida yttranden som uttrycker 

hot eller missaktning mot en folkgrupp.135 År 1989 skärptes bestämmelsen ytterligare 

och kravet på att gärningsmannens uppsåt skulle omfatta spridning bland en obestämd 

krets togs bort, detta i syfte att försvåra för intern verksamhet i rasistiska organisationer. 

Med 1989 års skärpning ansåg lagstiftaren att rasistiska uttalanden begränsades till den 

                                                
132 SOU 1991:75 s 50. 
133 Se till exempel SOU 1991:75 och SOU 2000:88, samt Sveriges rapport CERD/C/SWE/19-21 
134 SOU 1991:75 s 50. 
135 SOU 1991:75 s 51. 
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strikt privata sfären genom att också spridning inom en förening genom ändringen av 

uppsåtskravet blir otillåtna. För att gärningen ska falla under BrB 16:8 ska det således 

räcka med att hotet eller uttalandet med det rasistiska innehållet överhuvudtaget 

sprids.136 Kriminaliseringen av hets mot folkgrupp illustrerar avvägningen mellan in-

tresset att skydda människor mot diskriminering å ena sidan och intresset av yttrande-

frihet å den andra. Avvägningen är inte lätt att göra då båda intressena är skyddsvärda 

och har förankring i internationella instrument.137       

 Hets mot folkgrupp ingår i kategorin hatbrott. Hatbrott är ett samlingsnamn på 

flera olika brott där motivet är att kränka en person, en folkgrupp eller annan sådan 

grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung. Någon en-

hetlig definition av termen hatbrott finns inte, däremot råder internationell enighet om 

att händelsen är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och männi-

skors lika värde. 138 Utformningen av bestämmelsen om hets mot folkgrupp innebär, 

som framgår, en begränsning av yttrandefriheten. I stort kan den sägas utgöra ett förbud 

mot att uttrycka extrema åsikter. Åsiktsfriheten i Sverige kan därför inte förstås så att 

den innefattar en rätt att uttala sig nedsättande om en hel folkgrupp.139   
 HD har i en prejudicerande dom från år 1996 dömt en man för hets mot folkgrupp 

då denne burit märken med anknytning till nazismen. 140 Genom målet klargjordes hur 

lagen om hets mot folkgrupp, i detta sammanhang, ska tolkas. Domen innebär att om 

emblem och/eller klädsel otvetydigt ger en koppling till en viss åsiktsyttring så är det 

enligt domstolen befogat att se detta som meddelande i lagens mening. Domen innebar 

således att det anses vara ett allvarligt brott att utanför den helt privata sfären sprida ut-

tryck för nazism och rashat.  
 

 4.3.3 Dubbel kriminaliseringen och tryckfrihetsprocessen 
 

För tryckta skrifter i TF:s mening, som utgivits, gäller TF som exklusiv strafflag. I TF 

7:4 p11 utgör hets mot folkgrupp ett otillåtet yttrande. Detta innebär att en gärning som 

utgör hets mot folkgrupp men som är en i TF:s mening tryckt skrift, det vill säga att den 

framställts på ett specifikt sätt och utgivits, ska behandlas som ett tryckfrihetsbrott. Vid 

                                                
136 SOU 1991:75 s 51. 
137 Ulväng m.fl., Brotten mot allmänheten och staten, s 190. 
138 Brå:s rapport 2013:16, s 15.  
139 Prop. 2001/02:59 s 25.  
140 Mål B 3203/96 (NJA 1996 s 577) 
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tryckfrihetsbrott är Justitiekanslern (JK) ensam åklagare och målet förs i en särskild 

process, där en jury avgör ansvarsfrågan.141  

 

 

4.4 Statistik: Anmälda hatbrott med rasistiskt och främlingsfientligt 
motiv  
 

Av statistiken som ska redogöras för i detta avsnitt framgår inte huruvida brottsligheten 

med främlingsfientliga och rasistiska motiv är kopplad till organisationer. I en tidigare 

kartläggning av hatbrott från Brå framgår dock att drygt 11 %, av de från år 2012 an-

mälda hatbrotten, kunde härledas till högerextrem eller nationalsocialistisk miljö. De 

gånger organisationstillhörigheten kunde fastställas var de flesta brotten kopplade till vit 

makt-organisationerna Svenskarnas parti (SvP), Svenska motståndsrörelsen (SMR) eller 

Nationell ungdom (NU).142 Trots att inte organisationstillhörigheten framgår av statisti-

ken presenteras den ändå för att visa på situationen i landet avseende rasistiskt och 

främlingsfientligt motiverade kränkningar. En redogörelse för statistiken är även rele-

vant då Sveriges svar på CERD:s kritik bygger på att gällande rätt är effektiv i bekäm-

pandet av denna typ av hatfulla uttryck och att det i Sverige ska vara praktiskt sett 

omöjligt att uttrycka rasism utanför den strikt privata sfären. Utöver detta bygger 

CERD:s kritik på att främlingsfientliga organisationer ansetts ha stort utrymme i Sve-

rige att uttrycka sina åsikter på offentliga platser. Statistiken fungerar då, mörkertal143 

till trots, som en bild av situationen i samhället. Brister i lagstiftningens praktiska effek-

tivitet behöver givetvis inte bero enbart på lagstiftningens utformning utan kan även 

vara en konsekvens av rättstillämpningen, detta diskuteras i avsnitt 4.5.   

 År 2006 tog Brå över ansvaret för hatbrottsstatistik i Sverige. Statistiken berör 

anmälningar till polisen med identifierat hatbrottsmotiv, och publiceras årligen.144  En-

ligt Brå:s sammanställning av anmälda hatbrott för år 2013 framgår främlingsfientliga 

och rasistiska motiv är det i särklass vanligaste motivet. Av 5 510 anmälningar hade 73 

% främlingsfientliga och rasistiska motiv. Av statistiken framgår också att antalet an-

mälda hets mot folkgrupp år 2013 uppgick till 410 stycken, vilket utgör en ökning med 

19 % jämfört med år 2009 då siffran låg på 345 stycken. Gällande olaga hot och ofre-
                                                
141 Ulväng m.fl., s 295.  
142 Ds 2014:4 s 69. 
143 Ds 2014:4 s 69. 
144 Information från Brå, statistiken för 2014 publiceras först 31/3-14. 
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danden med främlingsfientliga motiv anmäldes år 2013 1 702 stycken, i förhållande till 

år 2009 år det en minskning, men i förhållande till år 2012 är det en ökning på 3 %.145 

 De senaste åren har en rad uppmärksammade händelser, kopplade till rasistiska 

och nazistiska organisationer, synts i media. En av de senaste händelserna är en demon-

stration i Kärrtorp år 2013 som attackerades av medlemmar från den nynazistiska orga-

nisationen SMR. Medlemmarna angrep en tillståndsgiven antirasistisk manifestation 

med tillhyggen.146 De senaste åren har även attacker mot moskéer ökat och uppskattas 

av Expo uppgå till cirka en attack i månaden.147 Expo148 uppskattar vidare att nynazist-

iska SvP stod för mer än 1000 aktiviteter i offentligheten år 2012.149 I Expos årsrapport 

för 2014 framgår vidare att de nazistiska aktiviteterna från organiserade grupper förra 

året var rekordmånga. Enligt undersökningen uppskattas rörelserna ha spridit propa-

ganda och genomfört manifestationer i snitt sju till åtta gånger om dagen, innebärande 

en ökning på 23 % från året dessförinnan (år 2013).150 När handlingarna begås via pro-

paganda spridning aktualiseras, som nämnts ofta TF, vilket gör att kraven på hänsyn till 

värnande om yttrandefriheten är starkare. Det innebär i sin tur att fällande dom kan vara 

svårare att uppnå.            

 I en departementsskrivelse (Ds) från år 2014 utreds extremistmiljöer i Sverige. I 

skrivelsen framgår att hatbrott är den typ av brott som uppfattas vara utmärkande för 

vit-makt miljön. Brå och säkerhetspolisen (Säpo) redogör även för att individer inom vit 

makt-miljön ofta använder grovt våld mot individer med utländsk härkomst. Brottslig-

heten som riktas mot personer består ofta av hot och trakasserier. I det offentliga rum-

met har tidigare hets mot folkgrupp varit det vanligaste ideologiskt motiverade brottet, 

genom till exempel ”Hitlerhälsningar” eller spridande av propaganda. Vit makt-miljöns 

brottslighet kan, enligt Brå och Säpo, sker även genom attacker mot personer i deras 

hemmiljö.151 

 

 

 

                                                
145 Statistik från Brå, över anmälda hatbrott med främlingsfientliga motiv från år 2013. 
146 ”Sju nazister döms för Kärrtorpupplopp”, DN, 20/2-15.  
147 ”Polisen och SÄPO tar samlat grepp mot moskéattacker”, DN, 01/01-15. 
148 Expo är en stiftelse med tre verksamhetsinriktningar som granskar den främlingsfientliga miljön i 
svenska samhället, delar av arbetet sammanställs i rapporter. 
149 ”Organiserad rasism ska förbjudas”, UNT, 7/7-13. 
150 Intolerans 14, Expos årsrapport för 2014. 
151 Ds 2014:4 s 70. 
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4.5 Gällande rätts effektivitet – En fråga om brister i utformning eller 
rättstillämpning? 
 

Svensk lagstiftare har återkommande tagit ställning innebärande att den befintliga lag-

stiftningen på området är effektiv i bekämpandet av rasdiskriminering.152 Beträffande 

frågan om varför så få anmälningar leder till åtal och om inte detta kan vara ett tecken 

på bristande effektivitet identifierar Sverige, i sin senaste rapport till CERD, en rad fak-

torer vilka kan ligga bakom det faktum att många anmälningar inte leder till åtal. Där-

ibland att det ur bevishänseende kan vara svårt att bevisa att motivet bakom handlingen i 

fråga varit att diskriminera. Då hatbrott är en form av motivbrott räcker det inte med 

bevis för gärningen i sig, det måste även styrkas att gärningsmannens syfte varit av kva-

lificerat slag. I rapporten anges vidare att många av de ouppklarade fallen gäller brott 

såsom graffitimeddelanden, eller varierande typer av skymfande beteende vilka sällan 

kan länkas till en individ eller en grupp av individer. Dessa typer av brott kan vara svåra 

att utreda.153             

 Att Sverige anser sig ta allvarligt på spridandet av rasism och dylika ideologier 

kan anses framgå av att spridandet är kriminaliserat, via bland annat brottet hets mot 

folkgrupp, som kan leda till fängelse. Yttringar av rasism och nazism anses således vara 

otillåtna i det svenska samhället och förekomsten av dylika yttranden har ansetts utgöra 

en legitim anledning till att begränsa yttrandefriheten. Kritiken från CERD till trots an-

ser sig Sverige uppfylla syftet med konventionen med andra medel än de direkt begärda. 

Enligt svenskt sätt att tolka konventionen är detta tillräckligt, trots att ordalydelsen i 

den, enligt kommittén, otvetydiga och obligatoriska artikel 4(b), tycks säga något annat.

 Är de fortsatta uttrycken och spridningarna av rasism och nazism då ett tecken på 

brister i lagen eller brister i tillämpningen av lagen? Både statistiken för anmälda hat-

brott, demonstrationer från organisationer som SMR och SvP samt moskéattackerna154, 

med mera, tycks vittna om att det fortfarande finns utrymme i samhället att sprida hat 

och rasistiska idéer, det vill säga utanför den strikt privata sfären. Såväl ratificeringen av 

konventionen, utformningen av brottet hets mot folkgrupp i kombination med moti-

veringen i förarbetena samt praxis på området uttrycker att det i Sverige inte ska vara 

tillåtet att sprida dessa ideologier annat än utanför den strikt privata sfären. Trots detta 

                                                
152 Se till exempel Prop. 1970:87, Prop. 1994/94:101, SOU 2000:88, samt den svenska rapporteringen till 
CERD senast i rapporten; CERD/C/SWE/19-21. 
153 Sveriges rapport, CERD/C/SWE/19-21 s 10.  
154 Se till exempel ”Brandbomb kastad mot Uppsala moské”, DN, 1/1-15. 
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beviljas organisationer som SMR och SvP att hålla demonstrationer där det hetsas mot 

andra etniciteter och folkgrupper.          

 Det faktum att rasistiska organisationer har detta utrymme i samhället behöver 

dock inte bero på att lagstiftningen i sig inte är effektiv. Istället kan det vara ett resultat 

av hur den tillämpas och hur kvalifikationen av otillåtna yttranden sker. Kvalificeringen 

av vad som utgör otillåtna yttranden problematiseras ytterligare av förhållandet mellan 

BrB 16:8 och TF. När TF aktualiseras ställs särskilt högra krav på värnandet av ytt-

rande- och tryckfriheten. Svenska Helsingforskommittén har bland annat i en gransk-

ning lyft upp problem med att JK ofta friat meddelanden i tryckt form som direkt kan 

anses anspela på hets mot folkgrupp.155 Det finns inget som säger att ett organisations-

förbud skulle vara mer effektivt i det hänseendet, då även ett sådant leder till att gräns-

dragningar och kvalifikationer måste göras i fråga om när en organisation kan anses 

främja rasdiskriminering. Att få anmälningar leder till åtal med dagens lagstiftning kan 

också vara ett resultat av att många fall hamnar inom TF:s tillämpningsområde som stäl-

ler väldigt höga krav på när ett yttrande ska anses otillåtet. Vid en tillämpning av en 

straffbestämmelse i ett yttrande- eller tryckfrihetsmål ska även den så kallade instrukt-

ionen i TF 1:4 st1 beaktas. Instruktionen uppmanar domare och andra att beakta yttran-

defrihetens grundläggande betydelse, vid tveksamhet bör hellre frias än fällas.156 Även 

detta är således något som kan tänkas ha en restriktiv effekt på rättstillämparen. 

 Oaktat den svenska lagstiftningens praktiska effektivitet går det även att göra en 

distinktion mellan det lagliga och det praktiska utrymmet att sprida rasistiska åsikter. 

Lagen i sig kan måhända sägas ge ett effektivt skydd däremot inte ett fullständigt skydd 

i praktiken. Frågan blir då om lagstiftningen är symbolisk eller om det överhuvud går 

att förvänta sig att juridiken ska lösa de samhällsproblem som rasism från olika gruppe-

ringar föranleder? Betraktat från distinktionen mellan praktiskt effektivitet och lagtek-

nisk effektivitet så kan Sverige möjligen anses uppfylla konventionens syfte i stort, på 

så vis att ansträngningar faktiskt gjort att i lag reglera och motverka rasdiskriminering. 

Däremot påverkar detta faktum fortfarande inte att ordalydelsen i artikel 4(b) inte följs. 

Något som kan anses problematiskt då artikel 4 bedömts vara av central betydelse för 

uppfyllandet av konventionens ändamål och syfte, det vill säga, att redan på incitament-

stadiet förhindra existensen av främjande till rasdiskriminering.157 Sverige har inte hel-

                                                
155 Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, Hatets språk s 108. 
156 Ulväng m.fl., s 280. 
157 General recommendation No XV. 
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ler lyckats motivera det faktum man frångår ordalydelsen i artikeln som har ett, till kon-

ventionens övergripande syfte, specifikt kompletterande syfte. Gällande rätts effektivitet 

kan således både ur ett praktiskt perspektiv, som statistiken påvisar, och ur ett lagtek-

niskt perspektiv, då lagstiftningen bygger på ett internationellt åtagande som ställer krav 

på den svenska utformningen, anses vara bristande. Den lagtekniska effektiviteten bris-

ter på så vis att formuleringen kräver att en kriminaliserad gärning, så som hets mot 

folkgrupp, måste ha begåtts för att en medlem i en organisation ska kunna straffas. Or-

ganisationen i sig blir inte påverkad och formuleringen kan av rättstillämparen inte hel-

ler användas för att komma åt rasism redan på incitamentsstadiet. 
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5 Synen på organisationsförbudet ur ett bredare per-
spektiv – en avslutande analys 
 

 

5.1 Respekten för och upprätthållandet av folkrätten och skyddet för 
de mänskliga rättigheterna 
 

Folkrättens upprätthållande bygger i stort på staternas ömsesidiga respekt för dess regler 

och överenskommelser, då staterna som huvudregel är suveräna.158 Det är således sta-

terna som bekräftar folkrättens existens och upprätthållande, såväl som om de anser sig 

skyldiga att respektera folkrätten och sina åtaganden. I fall där stater bryter mot en folk-

rättslig regel eller avtalsförpliktelse sker det ibland genom ett åberopande av att den ak-

tuella regeln inte har den specifika innebörd som de anklagas ha brutit mot.159 Då stats-

suveräniteten är utgångspunkten och något överstatligt organ inte existerar har bland 

annat risken att utsättas för den internationella opinionens tryck identifierats som en in-

citamentsfaktor för stater att följa folkrättsliga åtaganden.160 Det är dock tveksamt om 

detta, i fallet med rasdiskrimineringskonventionen, utgör en incitamentsfaktor från 

svensk sida. Speciellt då det i tidiga förarbeten uttalats att varje risk för internationell 

kritik inte kan leda till rättelse.161 Måhända kan det vara så att avsaknaden av en tvångs-

ordning, som beivrar överträdelser, kan påverka Sveriges agerande att ta sig tolknings-

friheter som kan anses gå så långt att förpliktelsen ges en ny innebörd.   

 Det kan tyckas långsökt att dra det så långt som att tala om bristande respekt för 

folkrättens juridiska karaktär som helhet, däremot är det svårt att betrakta Sveriges age-

rande i förhållande till kravet i artikel 4(b) som annat än rättsstridigt. Även om CERD 

formellt sett inte har juridiskt bindande tolkningsrätt på bestämmelserna i konventionen 

anses de ha behörighet att tyda texten i den mån det behövs för att de ska kunna fullgöra 

sina uppgifter, samt via artikel 14 rätt att ta emot klagomål från enskilda.162 Det torde 

även vara kommittén som har bäst kännedom om konventionens syfte och föremål, och 

den ska med sina oberoende experter företräda neutrala värden.163 Kommittén har ge-

nomgående över åren betraktat artikel 4(b) som obligatorisk och otvetydig med sitt krav 
                                                
158 Mårsäter, s 21.  
159 Bring m.fl., Sverige och folkrätten, s 18. 
160 Bring m.fl., s 45 ff.  
161 SOU 1991:75 s 118 ff.  
162 SOU 1989:14 s 115. 
163 Öberg, s 13.  
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på införande av organisationsförbud.164 Deras tolkning framstår även, enligt min me-

ning, som rimlig i förhållande till artikel 4(b)s enskilda syfte, konventionens uppbygg-

nad med artikel 4 som lex specialis, samt i förhållande till folkrättslig tolkningsmetod 

där ordalydelsetolkning är det första steget. Visst fog finns således för att betrakta Sve-

riges förhållningssätt till frågan som ett uttryck för bristande respekt för det folkrättsliga 

åtagandets juridiska karaktär. I vart fall bristande respekt för vad som genom en inter-

nationell överenskommelse bestämts vara det bästa och mest effektiva sättet att avskaffa 

rasdiskriminering på. En jämförelse kan göras med förhållningssätt till målsättnings-

stadganden och övriga föreskrifter i grundlag. Enligt Bring med flera behöver det inte 

vara så att regler utan vidhängande sanktioner saknar juridisk karaktär. Om riksdag och 

regering inte skulle följa grundlagens föreskrifter vad gäller exempelvis tillkomsten av 

nya lagar så är beteendet rättsstridigt, men det föranleder inte några rättsliga påfölj-

der.165 I den folkrättsliga kontexten går det även, trots avsaknaden av sanktioner, att tala 

om folkrättsbrott eller folkrättsöverträdelser från staternas sida.166   

 Till Sveriges försvar kan däremot sägas, att folkrätten kan vara beroende av att 

staterna tillåts viss bedömningsmarginal även i vad som kan anses vara klara fall. Spe-

ciellt mot bakgrund av att det rör sig om internationella instrument, framförhandlade i 

internationell fora, med kompromisser och språkförbistringar som naturliga förutsätt-

ningar.167 I detta sammanhang är argument om skillnader i rättskulturer och kompro-

misser vid avtalsförhandlingar relevant. Däremot är det enligt min mening mindre rele-

vant i det sammanhang som Sverige använt argumentet, det vill säga, som skäl till att 

artikel 4(b), på grund av kompromisser, egentligen har ett annat syfte än det som fram-

kommit av CERD:s redogörelser.168        

 De olika internationella konventionerna till skydd för mänskliga rättigheter inne-

håller inte enbart rättigheter för individer, utan kan även ålägga staterna ansvar att ge-

nomföra vissa lagstiftningsåtgärder eller uppställa krav på att något ska kriminaliseras 

eller förbjudas. Klara och tydliga kriminaliseringsförpliktelser finns i flera av dessa 

överenskommelser. Enligt Asp tenderar Sverige att i flertalet fall förbehålla sig en viss 

bedömningsmarginal avseende vad som är en riktig och rimlig tolkning av de krav som 

                                                
164 Se föregående avsnitt 3.3 och 3.5.1. 
165 Bring m.fl., s 19.  
166 Bring m.fl., s 20. 
167 Asp i Österdahl & Stern, Folkrätten i svensk rätt, s 61. 
168 Se föregående avsnitt 3.5.2. 
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följer i en konvention.169 Enligt Asp går det relativt lätt att hitta tydliga exempel på att 

lagstiftaren förbehåller sig rätten att tillämpa kriminaliseringskraven med rim och re-

son.170 Asp anser dock att det knappast finns något att klaga på avseende Sveriges ten-

dens att förbehålla sig bedömningsmarginal till internationella förpliktelser. Asp ut-

trycker att folkrättsliga förpliktelser bör tas på allvar, men att instrumenten samtidigt 

bör läsas med förnuft, innebärande att det ibland kan vara att direkt orimligt att strikt 

följa ordalydelsen.171 Klart är dock att Sverige har ett folkrättsligt ansvar för kränkning-

ar av påtagna förpliktelser genom såväl handling eller, som i förevarande fall, underlå-

tenhet att handla. Sverige har således ett ansvar för rättsstridigt handlande.   

 I den följande diskussionen lämnas frågan om huruvida Sverige har en folkrättslig 

förpliktelse eller inte. Utgångspunkten är, efter förevarande redogörelse i uppsatsen, att 

Sverige har en folkrättslig förpliktelse att införa ett organisationsförbud. Diskussionen 

nedan ska därför fokusera på andra aspekter av frågan, som inte gäller själva bunden-

heten i sig. Istället ska analysen beröra avvägningar som måste göras och eventuella 

svårigheter som påkallas av ett eventuellt införande av ett förbud.  

 

 

5.2 Konkurrens mellan rättigheter – ett demokratiskt dilemma 
 

Förhållandet mellan demokrati och mänskliga rättigheter är inte skrivet i sten. I många 

fall anses dock förekomsten av mänskliga rättigheter vara inkorporerade i definitionen 

av begreppet och visionen om det demokratiska samhället. Såväl yttrande- och före-

ningsfriheten, som rätten att inte bli diskriminerad ingår i de så kallade fundamentala 

rättigheterna. 172  Både yttrande- och föreningsfriheten tillåter inskränkningar enligt 

svensk grundlag och EKMR. Vid en eventuell inskränkning ska bland annat beaktas att 

den ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle, se RF 2:20 och EKMR artikel 11.

 Organisationsförbudet, som innebär en inskränkning av yttrande- och förenings-

friheten, leder till att det uppstår en form av konflikt mellan rättigheter, å ena sidan en 

individ eller en grupp av individers rätt till yttrande- och föreningsfrihet, å andra sidan 

en individ eller grupp av individers rätt till att inte diskrimineras. Det krävs därmed en 

                                                
169 Asp i Stern och Österdahl, s 61. 
170 A st.  
171 A st.  
172 Brems, “State regulation of xenophobia versus individual freedoms”, Journal of Human Rights, 
3/6/10, s 482. 
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avvägning mellan olika former av ”skada” med avseende på demokratin. Vilket age-

rande skadar demokratin och samhällets medborgare minst? Ska en till viss del odemo-

kratisk åtgärd (förutsatt att det mest demokratiska är fullt åtnjutande av fri- och rättig-

heter) som inskränkning av yttrande- och föreningsfrihet vidtas i syfte att skydda vissa 

medborgares rätt att inte utsättas för diskriminering? Eller är det en demokratisk nöd-

vändighet att inte skilja på rätt och fel åsikter? Som domare Holmes uttryckt det, borde 

vi kanske i en demokrati vara försiktiga med att tysta även åsikter som vi föraktar. 

Holmes ansåg dock att rättigheterna och friheterna ibland måste kunna begränsas, enligt 

honom när åsikterna utgör ett allvarligt hot mot nationen.173    

 Beträffande organisationsförbudet uppstår en paradox där fundamentala rättighet-

er måste inskränkas i syfte att skydda andra fundamentala rättigheter, ett slags demokra-

tiskt dilemma, som Brems uttryckt det.174 Bland förespråkare för att restriktiva åtgärder 

mot rasistiska organisationer är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle, har ansetts att 

rasistiska ideologier i sig är odemokratiska, då de förnekar den fundamentala principen 

om alla människors lika värde, se till exempel den tyska lagstiftningen som redogjorts 

för i avsnitt 3. Genom att värderingarna är odemokratiska ska dess budbärare inte heller 

ha rätt att nyttja de demokratiska kanalerna i samhället, i lika hög grad, detta för att i 

slutändan skydda demokratin. Brems citerar Goebbels, som ska ha sagt att ett av de 

bästa skämten med demokratin är att den gav dess dödliga fiender medlen genom vilka 

den förstördes.175 Att förbjuda eller begränsa organisationerna kan därför ses som en 

form av ”demokratiskt självförsvar”, i syfte att förhindra att demokratiska kanaler som 

rätten att sammansluta sig och uttrycka sig offentligt för att bilda opinion, ska kunna 

användas för att nedmontera grundläggande demokratiska värden i takt med ökad makt 

och utrymme i det offentliga rummet.         

 Något som dock kan anses försvåra dilemmat ytterligare är frågan om och när lag-

stiftaren ska agera. Ska risken tas att demokratin kan leda till självutplånande eller ska 

istället riskeras att demokratin skadas genom att den skyddas för hårt? Historien vittnar 

om flertalet fall där nazistiska, rasistiska och fascistiska grupperingar tagit sig till mak-

ten genom demokratiska kanaler för att sedan införa värden som är oförenliga med de-

mokrati och mänskliga rättigheter. Det är inte heller en helt främmande tanke att, som 

CERD uttryckt det, utövandet av yttrande- och föreningsfriheten bär med sig särskilda 

                                                
173 Warburton, Kort om yttrandefrihet, s 23. 
174 Brems, s 482. 
175 Brems, s 483.  
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plikter och ansvar, särskilt plikten att inte sprida rasistiska idéer.176 Inte heller är det 

ovanligt att såväl yttrande- som föreningsfriheten i någon mån är begränsad. Flertalet 

juridiska system som i vid mening försvarar yttrandefrihet innehåller fortfarande be-

gränsningar gällande ärekränkning och förtal, vilket ansetts som ett olovligt nyttjande 

av friheten.177            

 Införande av ett organisationsförbud förutsätter en avvägning mellan olika intres-

sen. Enligt min mening bör beaktas att en frihet för en inte borde få bli en ofrihet för 

någon annan. Enligt min mening kan det vidare, i ett försök att värdera de kolliderande 

rättigheterna utan att tala om en strikt hierarki av rättigheter, anses som mer skyddsvärt 

att skydda individer från att utsättas från rasdiskriminering. För medlemmarna i en ras-

istisk organisation innebär ett förbud enbart att de inte tillåts att sammansluta sig för att 

arrangera och utföra redan kriminaliserade handlingar i föreningens namn. Deras rätt till 

yttrandefrihet förändras således inte i någon större grad då hets mot folkgrupp redan är 

förbjudet. En rättighetsinskränkning motiverat av att utövandet av en frihet inte får leda 

till en ofrihet för annan är även ett skäl som kan anses förenligt med såväl svenska som 

internationella rättighetsstandarder. Bortsett från detta så får inte glömmas att förbudet 

även är påbjudet av det svenska åtagandet enligt rasdiskrimineringskonventionen. 

 

 

5.3 Argument för och emot ett införande 
 

Diskussionen kring införandet av ett organisationsförbud aktualiserar en rad svåra 

gränsdragningsproblem. I avsnitt 5.2 har diskuterats de avvägningar som måste göras i 

förhållande till demokratiska- och mänskliga rättighetsprinciper, det är långt ifrån en lätt 

avvägning att göra. I detta avsnitt (5.3) följer argument för och emot ett införande av ett 

organisationsförbud.            

 Då organisationsförbudet oundvikligen innebär en inskränkning i den grundlags-

stadgade föreningsfriheten anses den av vissa utgöra ett oönskat och alldeles för långt-

gående ingrepp i denna rättighet. Det kan dock även argumenteras för att ingreppet i 

föreningsfriheten är nödvändigt för att markera att samhället tydligt tar avstånd från or-

ganiserad rasism. Ett förbud kan således anses ha ett egenvärde, i form av ett tydligt 

ställningstagande. Lagstiftningen kan även vara ett redskap för att styra samhället i den 
                                                
176 Concluding Observations för Tyskland, CERD/CO/DEU/18.  
177 Warburton, s 23.  
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riktning som politiken anvisar och fungera som en slags moralisk kompass, något som 

är särskilt viktigt när det gäller lagstiftning till skydd för mänskliga rättigheter. Via ett 

organisationsförbud skulle lagstiftaren sända ett budskap om vilka normer och värde-

ringar som bör gälla i samhället. Rätten att slippa alla former av förföljelse på grund av 

etnisk tillhörighet, som vissa av organisationerna ägnar sig åt, är en grundläggande rät-

tighet. Lagstiftaren bör ta sitt ansvar att värna denna rättighet med alla tillgängliga me-

del. Som lagstiftningen är utformad i dag råder till viss del dubbla budskap om vilka 

värderingar som kan anses acceptabla.  De flesta torde vara överens om att rasism är 

oförenligt med grundläggande värden i samhället, vilket rådande lagstiftning också ut-

trycker. Borde det då inte gå att enas kring att organiserad rasism syftar till att under-

gräva dessa värden? Egenvärdet i ett organisationsförbud kan även anses ligga i att Sve-

rige genom ratificeringen av rasdiskrimineringskonventionen faktiskt har en skyldighet 

att införa ett dylikt förbud.           

 Argumentet om att ett organisationsförbud inte behövs i Sverige på den grunden 

att lagstiftningen i praktiken är tillräcklig för att uppfylla rasdiskrimineringskonvention-

en har behandlats genomgående i uppsatsen. Enligt min mening är slutsatsen att nuva-

rande lagstiftning inte uppfyller konventionens krav beträffande artikel 4(b), det är även 

viktigt att ha syftet med rasdiskrimineringskonventionen och det specifika syftet med 

artikel 4(b) i beaktande. Konventionens ändamål är mer långtgående än att enbart be-

straffa handlingar som begåtts med främlingsfientliga motiv, i annat fall så hade den 

svenska regleringen redan i dagsläget mött kraven. Den röda tråden genom hela kon-

ventionen tycks vara en idé om jämlikhet mellan alla etniska grupper, därav kan argu-

menteras för att samhället inte bör vänta med att ingripa till dess att rasistiska yttringar 

visar sig. Enda sättet att uppnå konventionens målsättning torde vara att med effektiva 

medel förebygga att rasistiska tendenser överhuvudtaget uppkommer. Genom att 

komma åt roten där rasistiska idéer föds, utvecklas och gror och förhindra dem från att 

få genomslag i samhället kan även de rasistiska handlingarna som har sin grund i idéer-

na förhindras.             

 Jag anser dock inte att lagstiftaren bör ha en övertro till organisationsförbudets 

förmåga att ensamt komma åt problematiken med främlingsfientlighet och rasism i 

samhället. Det krävs att även bakomliggande faktorer till organisationernas existens be-

aktas, där finns gott om erfarenheter och kunskap att hämta från historien. Även ur ett 

moraliskt hänseende är det viktigt att se redan själva existensen av en rasistisk organi-

sation som klandervärd och inte bara medlemmarnas enskilda ageranden. Om staten 
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godkänner att rasister och nazister håller möten och bildar sammanslutningar så legitim-

eras indirekt de rasistiska attityderna. Att förbjuda själva formen för sammanslutningen 

kan försvåra rasistiska ideologiers framväxt. Det är vidare endast i en utopi som alla 

parter kan tillfredsställas. Frågan är då om det inte kan anses mer skyddsvärt att kunna 

vistas i det offentliga rummet utan att utsättas för kränkningar på grund av ras, kontra 

att ha rätt att sammansluta sig kring, och i en organisations namn uttrycka, hat mot 

andra baserat på rasism.          

 Ytterligare ett argument mot införandet av ett organisationsförbud är faran för att 

organisationerna istället kommer att gå under jorden och därmed bli svårare och farli-

gare att kontrollera. Frågan är dock om det inte är, så som Nobel uttryckt det, där vi vill 

ha dem?178 Förekommer de endast i underjorden är de tystade och övriga medborgare 

utsätts således inte för uttryck av rasdiskriminering.       

 Ett återkommande argument bland motståndare till organisationsförbudet är ar-

gumentet om att åsikter inte kan förbjudas. Då åsikter inte kan förbjudas kommer ett 

organisationsförbud inte leda till att de ideologier, som organisationerna sammansluter 

sig kring, försvinner från samhället. Beträffande organisationsförbudet så är det dock 

inte åsikterna i sig som ska förbjudas, dessa är redan på sätt och vis förbjudna genom 

hets mot folkgruppslagstiftningen. Däremot handlar ett organisationsförbud, enligt min 

mening, om att komma åt den plattform utifrån vilken åsikterna sprids, vilket också 

tycks ha varit syftet med artikel 4(b). Även om de rasistiska attityderna och värdering-

arna inte går att lagstifta bort så torde de gå att påverka på olika sätt, vilket är ett ansvar 

som lagstiftaren borde ta. Jag anser även att det är viktigt att ta den internationella kri-

tik, som Sverige är föremål för, på allvar. Kritiken kan inte anses som annat än befogad 

då Sverige faktiskt inte infört ett organisationsförbud.     

 Som framgår av de olika argumenten för och emot organisationsförbudet består de 

flesta av dem om intresseavvägningar. Vilka intressen som bör anses väga tyngre och 

vara mer skyddsvärda är en svår fråga att besvara. I slutändan utmynnar dock frågan i 

huruvida Sverige med fog kan avstå från att införa en lagstiftning som man förpliktat 

sig till via en internationell folkrättslig överenskommelse? Det svenska ställningstagan-

det framstår som än mer orimligt då många av argumentet som Sverige byggt sin in-

ställning på utgörs av lämplighetsskäl, vilka enligt den folkrättsliga förpliktelsen egent-

ligen inte finns utrymme för att beakta. Oavsett hur man ställer sig till det svenska för-

                                                
178 Se till exempel ”Organiserad rasism ska förbjudas”; DN, 7/8-13.  
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hållningsättet till rasistiska organisationer och motviljan att införa ett organisationsför-

bud så kan, enligt min mening, efterfrågas tydligare redovisningar till bakgrunden av 

ställningstaganden, speciellt på den internationella arenan.  

 

 

5.4 De lege ferenda 

 5.4.1 Alternativa lösningar och utformning i praktiken 
 

Kravet i artikel 4(b) är att rasistiska organisationer ska förbjudas, däremot uppställs inte 

något krav på exakt hur detta ska utföras. Ett alternativ skulle kunna vara att införa ett 

förbud mot organiserad rasism i den associationsrättsliga lagstiftningen. Då det i svensk 

rätt saknas lagstiftning för ideella föreningar kan dock detta bli ett problem. Då det inte 

heller finns någon granskning av stadgar och förekomsten av styrelser, eller något regis-

ter över ideella föreningar, så är det även mycket lätt för sammanslutningar att ombildas 

och anta stadgar utformade i syfte att försöka kringgå förbudet. Frågan om en associat-

ionsrättslig lösning har även den behandlats i svenska förarbeten men avfärdats på den 

grunden att det saknas något direkt regelsystem att införa förbudet i.179   

 En lösning för att undvika förpliktelsen att införa ett organisationsförbud och de 

eventuella svårigheter, rent lagtekniskt, som kan följa av detta skulle kunna vara att 

frånträda konventionen och återansluta med en reservation till artikel 4(b). Det blir i så 

fall en rent juridisk lösning, som inte löser problemet med existensen av rasistiska orga-

nisationer, men som däremot skulle lösa Sveriges problem med konventionsstadgandet. 

Det kan dock ifrågasättas hur ett sådant agerande påverkar Sveriges trovärdighet och 

anseende i internationella sammanhang.         

 Ett alternativ från svensk sida skulle kunna vara att kombinera rådande hets mot 

folkgruppslagstiftning med att kriminalisera medlemskapet i rasistiska organisationer, 

såsom Belgien gjort. När en företeelse ska kriminaliseras uppstår dock en rad följdfrå-

gor; hur ska en bestämmelse utformas för att på bästa sätt tillgodose förpliktelsen i ras-

diskrimineringskonventionen såväl som de principer som styr utformningen av den 

straffrättsliga lagstiftningen, såsom rättssäkerhets krav.      

 Vid utformningen av ett eventuellt straffstadgande, som riktar sig mot medlemmar 

i en rasistisk organisation, måste lagstiftaren ta ställning till hur utformningen ska av-

                                                
179 SOU 2000:88 s 101. 
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gränsa vilka organisationer som ska omfattas av bestämmelsen. Ska den enbart gälla 

medlemskap i extremistiska grupper eller även högerpopulistiska? Samma ställningsta-

gande måste givetvis göras för utformningen av ett organisationsförbud i sig, även om 

ett sådant kommer att ligga utanför den straffrättsliga lagstiftningen. En lösning är att 

fokus på verksamheten får avgöra vilka organisationer som kommer att utpekas som 

otillåtna att vara medlem i. Gränsen skulle kunna dras vid extrema organisationer med 

tydlig rasistisk verksamhet, detta föreslogs till exempel i ett betänkande från år 1989.180 

Det torde vara lättare att motivera en inskränkning av föreningsfriheten för mer extrema 

grupperingar, deras verksamhet och ideologi torde även vara lättare att tydligt passa in 

under kriterier för vad som utgör rasistisk verksamhet.      

 Nästa följdfråga blir hur en sammanslutning ska bestämmas som rasistisk? Ras-

diskrimineringskonventionen tar upp organisationer som främjar och uppmuntrar till 

rasdiskriminering. Rasdiskriminering definieras i artikel 1 och kan sammanfattas till 

särbehandling av någon på grund av dennes ras, vilket förhindrar eller försvårar för 

denne att på lika villkor åtnjuta mänskliga fri- och rättigheter som övriga medborgare i 

det offentliga livet. Avgörande blir således när en organisation kan anses främja eller 

uppmana till rasdiskriminering. Enligt betänkandet från år 1989 bör fokus ligga på gär-

ningar som sker i organisationens namn och inte avgöras redan av dess målsättning eller 

ideologi.181             

 Organisationsförbudet i sig handlar om att ge samhället en formell möjlighet att 

agera mot rasistiska organisationer. Anses detta vara ett för stort steg att ta i förhållande 

till den svenska rättstraditionen och synen på föreningsfriheten borde lagstiftaren helt 

klart avväga den belgiska lösningen, där medlemskapet kriminaliserats, vilket egentlig-

en också enligt artikel 4 (b) ska kombineras med ett organisationsförbud. 

  

5.4.2 Rättsstatens ansvar – juridiken som moralskapare 
 

I grunden handlar diskussionen om vilket ansvar rättsstaten kan anses ha och på vilket 

sätt förbudslagstiftning och straffrätt kan vara verktyg för att komma åt problem i sam-

hället. Då både förbudslagstiftning och kriminaliseringslagstiftning handlar om statlig 

maktutövning i form av förbud och bestraffningar måste till viss del samma ändamålsö-

                                                
180 SOU 1989:14 s 95. 
181 SOU 1989:14 s 71. 
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verväganden göras. I detta avsnitt ska därför en diskussion föras kring rättsstatens an-

svar. En stor del av diskussionen ska fokusera på straffrättslig ideologi, men jag är av 

den uppfattningen att tankesättet även kan appliceras på diskussionen kring ett organi-

sationsförbud.            

 Greve och Jareborg beskriver två olika huvudpositioner angående ideologi bakom 

straffrättens utformning; socialstatens respektive rättsstatens. Socialstaten kännetecknas 

av regleringsiver och kriminalisering sker gärna även av gärningstyper på långt avstånd 

från det intresse som önskas skyddas. Det ställer sig för socialstaten svårt att utforma en 

straffbestämmelse så att den bara träffar det beteende som den ska träffa. I rättsstaten är 

detta istället ett argument för att avstå från kriminalisering, trots att vissa i och för sig 

straffvärda handlingar förblir obestraffade.182       

 I Sverige har lagstiftaren valt att reglera skydd mot rasdiskriminering genom att 

göra det straffbart för individer att sprida rasism som bedöms nå upp till kraven för hets 

mot folkgrupp. Däremot har lagstiftaren inte lyckats förhindra redan varje incitament till 

främjande av rasdiskriminering, i form av ett organisationsförbud, vilket ansetts utgöra 

ett för långtgående ingrepp på yttrande- och föreningsfriheten183. Det kan även antas att 

lagstiftaren anser att ett organisationsförbud, eller kriminalisering av medlemskap i ras-

istiska organisationer i form av ett straffrättsligt stadgande, skulle utgöra en kriminali-

sering som ligger för långt ifrån skyddsintresset. Då en organisation och medlemskapet 

i den, beroende på rekvisitens utformning, skulle kunna anses som otillåten redan base-

rat på en bedömning av innehållet i dess stadgar.      

 Socialstaten hänger ihop med en defensiv syn på straffrätten, där den anses ha en 

allmänpreventiv funktion och kommunicerar samhälleliga värderingar. Rättsstaten åter-

speglar en offensiv position, där kriminalisering endast bör tillgripas i sista hand för de 

mest förklarliga gärningarna, då samhällets mest ingripande sanktion är bestraffning.184 

Den svenska inställningen gentemot organiserad rasism kan således anses utgå mer ifrån 

en offensiv position, då lagstiftaren hittills inte ansett att en tillräckligt precis lagstift-

ning kan utformas.185           

 Rättsstatens principer och respekten för att maktutövning i form av bestraffningar 

och förbud är ett långtgående ingripande, som ställer höga krav på precisering, förutse-

barhet och rättssäkerhet, ska givetvis tas på största allvar. Straffrättsliga skyddsmekan-
                                                
182 Lernstedt, Kriminalisering problem och principer, s 92.  
183 Se till exempel SOU 1991:75, Prop. 1993/94:101, SOU 2000:88. 
184 Lernstedt, s 93.  
185 SOU 2000:88 s 116 ff.  
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ismer, som krav på förutsebarhet, utgör ett viktigt fundament i värnandet av individen 

och dennes intressen. Ibland kan det dock krävas inslag av defensiva åtgärder för att låta 

juridiken fungera som ett verktyg i syfte att påverka den allmänna samhällsmoralen i en 

riktning som överensstämmer med grundläggande mänskliga rättigheter, i detta fall rät-

ten att inte utsättas för diskriminering. Lagar som tillkommer som markeringar från 

samhällets sida är trots allt inte ovanliga, förbudet mot barnaga kan anses utgöra ett så-

dant exempel. Beträffande att lagstiftningsmässigt öppna upp för fler restriktionsmöj-

ligheter mot organiserad rasism och deltagande i organiserad rasism, blir det dock ett 

stort ansvar för juridiken, som en form av väktare av moralen. Frågan är om detta är en 

rimlig förväntning att ha på juridiken? Eftersträvas en effektiv skyddslagstiftning som 

värnar grundläggande mänskliga rättigheter och respekterar Sveriges internationella 

åtagande är det dock kanske det enda som återstår.  
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Avslutande kommentar 
 

 

Den svenska inställningen är att konventionstexten inte ska läsas som att staterna har en 

absolut plikt att införa ett organisationsförbud. Istället ska den läsas så att varje stat har 

rätt att bestämma vilka metoder som ska användas för att uppfylla konventionens syfte. 

Att stater ska vara förbehållna viss form av bedömningsmarginal kan givetvis vara en 

nödvändighet för att folkrättsliga överenskommelser överhuvudtaget ska kunna träffas 

och genomföras. Hänsyn måste självfallet även tas till att överenskommelserna är fram-

arbetade mellan stater med skillnader i rättskulturer, varför bedömningsmarginalen kan 

vara än viktigare för att överenskommelsen ska kunna genomföras på ett sätt som inte 

kräver för långtgående ändringar i varje stats grundläggande regler och system. Detta är 

dock något som rasdiskrimineringskonventionen tagit hänsyn till, då den allmänna re-

geln i artikel 2 anger att konventionsbestämmelserna ska genomföras med lagstiftnings-

åtgärder då omständigheterna påkallar det. Artikel 2 får således läsas som en huvudre-

gel, från vilken undantag måste kunna göras för särskilt angelägna åtgärder. En sådan 

angelägenhet kan vara så förbjudandet av rasistiska organisationer, som historiskt sett 

visat sig vara en plattform för genomdrivandet av rasdiskrimineringsfrämjande ideolo-

gier i olika samhällen, något som konventionen tillkommit för att avskaffa. CERD:s 

uppfattning, att artikel 4 är central i uppfyllandet av konventionens syfte och i kampen 

mot rasdiskriminering, kan därför anses ha goda grunder.      

 Sverige bör inte anklagas för att tillåta sig en viss bedömningsmarginal, mot bak-

grund av den folkrättsliga kontexten i stort. Tar sig dock Sverige så stora tolkningsfri-

heter att rasdiskrimineringskonventionens syfte förfelas, så kan den bortre gränsen för 

en rimlig bedömningsmarginal anses vara passerad. Speciellt då någon reservation i 

syfte att begränsa förpliktelsens räckvidd inte gjorts. Utifrån premissen att man genom 

en internationell överenskommelse kommit fram till att organiserad rasism bäst bekäm-

pas genom ett organisationsförbud bör Sverige, om de vill fortsätta vara part till kon-

ventionen, följa kravet i artikel 4. I annat fall bör man dra sig tillbaka från konvention-

en.               

 Sverige har trots kritik inte frångått sin principiella inställning, men inte heller 

utförligt motiverat varför påbjuden lagstiftning inte behöver införas. Inte heller har Sve-

rige framfört några egentligt hållbara argument för att inte rätta sig efter kritiken från 

kommittén, då den svenska debatten såväl som rapporteringen huvudsakligen begrän-
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sats till frågan om ett organisationsförbud är lämpligt eller verkningsfullt. Målet med 

rasdiskrimineringskonventionen är att hindra rasistiska handlingar som rasistiska ideo-

logier framkallar. Därför bör strävas mot att komma åt den plattform där åsikterna 

sprids, vilket var tanken med förbudet mot organiserad rasism i artikel 4(b). Nuvarande 

svensk lagstiftning kan inte anses vara tillräckligt för att nå detta mål.    

 Sverige är ett land som på många områden kan betraktas som ett föregångsland 

ifråga om skydd för grundläggande mänskliga rättigheter. Sverige är även ett land som 

tar emot många flyktingar och genom EU-medlemskapet öppnat för fri rörlighet för EU 

medborgare. Det svenska samhället har således blivit, länge varit, och kommer förmod-

ligen i takt med en ökad globalisering bli än mer mångkulturellt. Det faktum att den 

svenska lagstiftningen strider mot ett internationellt åtagande, som tillkommit i syfte att 

skapa ett effektivt skydd mot rasdiskriminering, samt att lagstiftningen i praktiken inne-

bär att organiserad rasism är tillåtet, kan starkt ifrågasättas som ett godtagbart agerande 

i ett demokratiskt samhälle. Statistiken visar på ökad aktivitet från nazistiska gruppe-

ringar, ett faktum som innebär att människor med dagligen utsätts för rasdiskrimine-

rande propaganda som i vissa fall kan eskalera till våldsdåd. Lagstiftaren bör ta detta 

faktum på största allvar och inte vara rädd för att införa restriktioner, som kan tjäna de-

mokratin och värnandet av grundläggande mänskliga rättigheter, samt förhindra en på-

gående normaliseringsprocess av rasdiskriminerande uttryck och handlingar. 
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