
IFRÅGASATT YTTRANDEFRIHETSBROTT (HETS MOT 
FOLKGRUPP) 

Justitiekanslerns beslut 

Förundersökning inleds beträffande yttrandefrihetsbrottet hets mot folk-
grupp. 

Justitiekanslern uppdrar åt kammaråklagaren Stefan Lind vid City åklagar
kammare i Stockholm att ombesörja att förundersökningen verkställs och 
därefter redovisa resultatet hit. 

Ärendet 

I fem anmälningar hit har ifrågasatts om innehållet i ett antal kommentarer 
ti l l artiklar på webplatsen www.nordfront.se innefattar yttrandefrihetsbrottet 
hets mot folkgrupp. Anmälan avser följande. 

I en kommentar t i l l artikeln "Judar uppvisar rasliga karaktärs
drag, säger genetiker " anges "Skapandet av Israel har drivits fram 
för att skapa oro/krig i området så att de ska kunna ta kontroll över 
bl a oljan. Senast var det Libyen, nu Iran. Det är inte USA som lig
ger bakom detta utan dessa Khazar-judar i ledande positioner. I 
toppen av pyramiden sitter Illuminati. Ifrågasätts de skickar de fram 
sina trupper i ADL som skriker antisemit". 

I en kommentar t i l l artikeln "MTV ville ha dokusåpa med bara 
oskulder" anges "Sionisterna har aldrig haft någon heder i kroppen 
wfa» gör a//f yör a# Z/äMa pengar p å ?»ä/W.?&Dr.y yömearmg". 

I en kommentar t i l l artikeln "Kebabkaos i Oslo" anges "Sjukt! Man 
får aldrig glömma bort vilka som är problemet, det vill säga 'guds 
utvalda 7 

I en kommentar t i l l artikeln "Negerpappa stoppar sitt barn i en 
tvättmaskin " anges "Hahaha. Det är bara ****** s o m ä r s% 
ständigt urbota korkade att de skulle få för sig att göra något så 
vämjeligt mot sina egna barn!" 

I en kommentar t i l l artikeln "Gy//e%e gryMmgj Ware rar mfe av-
stånd från våld mot invandrare" anges "Självklart ska rasfrämling
arna förpassas ut ur Grekland. Men tyvärr får vi väl hit dem då. :-(" 
samt "Det är rätta takter, det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld 
mot rasfrämlingar på svensk mark\ 
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Justitiekanslemharhesöktwehhplatsen och tagit del av de aktuella artiklar-
na och de a n m ä l a 

Justitiekanslerns bedömning 

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gällertryck-och yttrandettihets-
hrott. En förutsättning för attJustitiekanslern ska vara hehörig att ingripa 
med allmänt åtal är att den ttåga som sakengäller omföttas av regleringen! 
tryektrihetsförordningen(LE)elleryttrandettihetsg^ 
mälningar som föllerutanfördettryck-ochyttrandetrihetsrättsliga området 
ankommer det på polis eller allmän åklagare att handlägga. 

Avde uppgifter Justitiekanslern har inhämtat ttån Patent-ochregislrerings-
verket ochMyndigheten förradio och tv ftamgår att den periodiska tids
skriften Nordftont meddelades utgivningshevisdenl^oktoher 2011.V^eh-
platsenwv^.nordftout.semeddeladesutgivningshevisden^maj 20 
^ehplatsen är därmed grundlagsskyddadenligtlkap.9^YGL.Beträtfönde 
kommentarfönktionenftamgårdetavutgivningshevisetsamtavinförmat-
ionen på wehplatsen att redaktionen förhandsgranskar konunentarertill ar-
tiklar.Ävenkonunentarernaomföttas därför av YGL. 

Ansvar föryttrandeftihetshrottet hets mot fölkgruppkankommaiftåganä^ 
någon hotar etter nttryekermissaktning för en fölkgrnpp etter en annan så
dan grnpp av personermed anspelning på oka. ras, ttndförg, nationellt etter 
etniskt ursprung. 

Den genom YGL grundlagsfösta principen om yltrandeftihet utgör en vikttg 
grundval för ftidehatt och åsiktshildning. Syftet med lagstiftningen om hets 
mot fölkgrupp har inte varit att motverkaleritik av fölkgrupper eller av 
skilda företeelser knutna t i l l grupperna. Begreppet missaktning måste därfö 
tolkas med viss försiktighet, vilket hl.a.innehär att inte alla förnedrande el-
lernedsättande yttranden är att hedöma som hets mot fölkgrupp. Att det 
ftnns olika åsikterisanföället om det hefögadeiett kritiskt yttrande är en 
omständighet som saknar hetydelse för ftågan om yttrandet är stratföart. 
Även för sådana yttranden som av en hred allmänhet uppföttas som stötande 
eller direkt missvisande ftnns det ett vidsttäckt utrymme ^ftHolmo^visl 
m.tt.,Brottshalken^LnkonmTentar,s.l6:36L,ochAxherger^ 
ens gränser, s .209f) . 

Med heaktande av ovanstående ftnner Justitiekanslern att vad som angeside 
anmäldakonnnentarernatill^ 
^ ^ ^ ä g ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ 
^ a ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ r p a p ^ a ^ ^ 
^ ^ ^ e g ^ v ^ ^ ^ a ^ ^ ^ a v ^ 
avser k o n n n e n t a r e n ^ ^ ä ^ a r ^ ^ ^ ^ ä ^ ^ ^ 



3 

land. Men tyvärr får vi väl hit dem då ", inte är av sådan art att det innefattar 
hets mot folkgrupp. 

Justitiekanslern finner dock att vad som anges i den anmälda kommentaren 
t i l l "Gy//gf%g grymfzg? Ware far avjfåW^råm vå/a* mor mvanararg", 
såvitt avser kommentaren "ZM är rärra fa&fer, âeA Ä̂zz z»rg W/er ra av-
^rå»a*^/rå» vå/a* mor ra^/räm/mgar p å ^vg^A: #zar&", går utöver vad som är 
tillåtet enligt den yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Detsamma gäller arti-
keln "Negerpappa stoppar sitt barn i en tvättmaskin ". Det finns således an-
ledning att anta att yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp har begåtts så-
vitt avser de nu nämnda avsnitten. Förundersökning ska därför inledas. 

Exp. t i l l 

Åklagarmyndigheten 
City åklagarkammare i Stockholm (med handlingarna) 
Kammaråklagaren Stefan Lind 
Box 70296 
107 22 STOCKHOLM 

anmälaren 


