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SAMMANFATTNING 

Civil Rights Defenders välkomnar att regeringen vidtagit åtgärder för att se över det 

straffrättsliga skyddet för vissa samhällsnyttiga funktioner och tjänstepersoner. Civil Rights 

Defenders tillstyrker utredningens förslag i huvudsak men anser att det föreslagna förstärkta 

straffrättsligt skyddet för personer som inte är tjänstepersoner är alltför snävt utformat. Kravet 

på att verksamheten bedrivs yrkesmässigt och kopplat till traditionella massmedieföretag 

innebär att många personer som drabbas av våld, hot och trakasserier på grund av att de 

använder sin yttrandefrihet i sin verksamhet inte kommer att omfattas av skyddet. Civil Rights 

Defenders uppmanar regeringen att hitta ett annat sätt att avgränsa den personkrets som 

omfattas och som innebär att alla de som har behov av ett stärkt skydd också får det. 

ALLMÄNNA SYNPUNKTER 

Civil Rights Defenders har granskat utredningens förslag och bakomliggande resonemang 

utifrån Sveriges internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga fri- och 

rättigheter. 

Vid implementeringen av de nya straffbestämmelserna är det viktigt att legalitetprincipen följs 

så som den kommer till uttryck i bland annat artikel 7 i Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). 

Rättssäkerheten måste garanteras bland annat genom att lagstiftningen blir förutsägbar vad 

gäller den straffbara gärningen. Avseende vissa av utredningens förslag finns oklarheter vad 

gäller bestämmelsernas omfattning. Det är viktigt att de nya straffbestämmelserna utformas 

så att de inte ger utrymme för godtycklighet vid tillämpningen 

NÄRMARE OM UTREDNINGENS FÖRSLAG 

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 

Civil Rights Defenders delar utredningens bedömning att det är viktigt att skydda vissa 

grupper av personer som är särskilt utsatta för våld, hot och trakasserier ytterligare samt 

signalera att de fyller en särskild funktion i samhället. 

Civil Rights Defenders vill dock understryka att omfattande forskning nästan entydigt visar att 

straffens stränghet i väldigt liten grad eller inte alls har en inverkan på gärningspersonens 

agerande. För att komma till rätta med problemen är det därför viktigt att inte nöja sig med 
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