
 
 

 
 
Liberalerna i Staffanstorp - Motion 
 
Förbud mot våldsbejakande organisationer 
  
Våldsbejakande organisationer har under senare år blivit alltmer hotfulla och 
våldsamma och utgör idag ett allvarligt hot mot enskilda människor. Exempel 
på attacker i form av mordbrand, misshandel, hot och andra attacker mot 
privatpersoner och personer med förtroendeuppdrag är flera. För inte så länge 
sedan blev en medlem i Liberalerna i Lund utsatt för ett fruktansvärt angrepp 
på deras bostad som brann ner till grunden. 
 
Övervägande har det varit angrepp med antisemistiska förtecken. Nordiska 
Motståndsrörelsen (NMR) som nyligen besökte vår kommun har även öppet 
agerat hotfullt och våldsamt under Almedalsveckan i syfte att underminera det 
demokratiska och öppna politiska samtalet. 
 
Detta kan inte fortgå. Yttrande- och tryckfriheten ska alltid värnas men vi får 
inte öppna för sanktioneringen av ett förtryck av andra människors liv, hälsa 
och rätt att uttrycka sig fritt.  
 
Enligt FNs rasdiskrimineringskonvention, artikel 4, ska en konventionsstat 
förbjuda organisationer som främjar rasdiskriminering och kriminalisera 
medverkan i sådana. 
 
FNs rasdiskrimineringskommitté uttryckte så sent som 2018 oro över extrema 
organisationers verksamhet och och aktiviteter i Sverige samt lämnade en 
uppmaning att implementera existerande lagstiftning för att skydda utsatta 
grupper och då särskilt gentemot minoriteter samt att utkräva ansvar för 
brottsskyldiga. 
 
I Finland har NMR förbjudits utifrån motiveringen att den är våldsam, öppet 
rasistisk och uppmanar till våld. I Tyskland finns liknande förbud och i 
Danmark diskuteras ett förbud. Motioner som syftar till organisationsförbud 
har inlämnats till Sveriges riksdag, men inte vunnit gehör. Detta trots att det i 
Regeringsformens andra kapitel finns regleringar som ger rätt att förbjuda den 
här typen av sammanslutningar. 
 
Med tanke på att Staffanstorp gjort sig kända för att en proaktiv hållning kring 
olika tänkbara samhällsrisker utan att dessa nödvändigtvis finns laglig reglerat, 
anser vi att det är hög tid att styra upp även detta obehagliga fenomen.  
 
  
 
 

Liberalerna i Staffanstorp Sidan 1 av 2 
facebook.com/liberalerna.staffanstorp 
www.staffanstorp.liberalerna.se 
staffanstorp@liberalerna.se 



 
 
 

 

Med anledning av detta föreslår vi 
 

● att Staffanstorps kommun ska införa ett förbud mot våldsbejakande 
organisationer i sin lokala ordningsstadga. 

 
 
För Liberalerna i Staffanstorp, 2019-03-27 
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