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Abstract 

 

Den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 

(ICERD) innehåller artikel 4(b) som formulerar att alla konventionsstater ska anpassa 

sin nationella lagstiftning för att ett förbud mot rasistiska organisationer ska gälla. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverige i jämförelse med Tyskland gör 

avvägningen mellan den grundläggande mänskliga rättigheten föreningsfrihet och 

förbud mot rasistiska organisationer i artikel 4(b). De två valda staterna använder sig av 

olika rättsliga principer när det kommer till att implementera internationella traktat. 

Dessutom har Tyskland en icke-demokratisk historia under 1900-talet till skillnad från 

Sverige. Det båda staterna har gemensamt är att de är demokratier som har skrivit under 

ICERD vilket betyder att de har samma förpliktelser att följa det som står skrivet i 

artikel 4(b). För att undersöka syftet med uppsatsen har staternas rapporter gällande 

deras arbete för att implementera artikel 4(b), analyserats med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Fokus i analysen har legat på att strukturera materialet med hjälp av 

kategorisering för att hitta mönster och underliggande meningar i staternas 

formuleringar. Det teoretiska perspektivet i uppsatsen är Kollmeyers teori kring 

demokrati. Enligt teorin finns det två uppfattningar gällande demokrati vilket är den 

liberala som prioriterar individens frihet och den socialdemokratiska uppfattningen som 

prioriterar jämlikhet. Resultatet av analysen är att Sverige har ett liberalt förhållningssätt 

gällande rasistiska organisationer eftersom de inte vill implementera ett förbud då det 

begränsar föreningsfriheten. Tyskland har istället ett socialdemokratiskt förhållningssätt 

i förhållande till rasistiska organisationer eftersom de har praktiserat förbudet och väljer 

därmed att begränsa föreningsfriheten.  

 

 

Nyckelord: föreningsfrihet, demokrati, rasdiskriminering, rasistiska organisationer, 

yttrandefrihet, rasdiskrimineringskonventionen 
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1. Inledning  

 

Det förekommer allt oftare nyheter om Nordiska motståndsrörelsens nya 

demonstrationer. I samma veva får man höra om motdemonstrationerna och kritik mot 

organisationen. Men hur kommer det sig egentligen att en sådan kritiserad organisation 

fortfarande får verka i Sverige? Bottnar det hela i en avvägning mellan den 

grundläggande mänskliga rättigheten föreningsfrihet och frihet från rasism? Det 

uppsatsen kommer fokusera på är hur den svenska staten väljer att förhålla sig till 

organisationer som främjar eller uppmanar till rasism, vilket kommer definieras som 

rasistiska organisationer i uppsatsen. För att få en djupare inblick i hur man som stat 

väljer att förhålla sig till rasistiska organisationer kommer Sveriges förhållningssätt att 

jämföras med Tysklands i uppsatsen. Tyskland har en icke-demokratisk historia under 

1900-talet till skillnad från Sverige och de båda länderna har två olika rättsliga principer 

när det kommer till implementering av internationella traktat. Sverige har ett dualistiskt 

system vilket menas med att internationella konventioner måste införlivas i den 

nationella rätten, vilket kan göras genom inkorporering eller transformering.1 Medan det 

monistiska systemet som Tyskland använder sig av gör att traktaten får ställning som 

lag direkt vid implementering.2 Trots dessa olikheter delar staterna de stora likheterna 

att de båda är demokratiska nationer och som har starka band till det internationella 

samfundet och dess konventioner. 

De båda staterna har skrivit under ”International Convention on the Elimination of All 

forms of Racial Discrimination” (ICERD) som tillträdde i kraft år 1969.3 Sverige skrev 

under konventionen 1971 och Tyskland 1969 och inga av staterna har lämnat några 

reservationer till artiklarna i konventionen.4 Under artikel 4 i konventionen står det att 

medlemsstaterna ska fördöma all propaganda och alla organisationer som främjar 

rasism. Det står även att staterna ska vidta omedelbara åtgärder för att avskaffa 

främjandet eller utövandet av sådan diskriminering. Därmed ska konventionsstaterna 

följa de principer i artikel 4 med beaktande av de principer som omfattas av den 

                                                 
1 Statens offentliga utredningar, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, SOU2010:70, s. 18 f. 
2 Ibid, s. 129. 
3 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 660 U.N.T.S. 195, 7 

March 1966. 
4 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner,”Status of ratification”. 
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allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Artikeln är indelad i tre delar där 

den andra delen är relevant för undersökningen och syftar på att stater bör: ”declare 

illegal and prohibit organications, and also organized and all other propaganda activites, 

wich promote and incite racial discrimination, and shall recognize participation in such 

organisations or activities as an offence punishable by law”.5 I uppsatsen kommer denna 

del av artikeln refereras som artikel 4(b) eftersom den är formulerad på det sättet i 

konventionen. Begreppet diskriminering i förhållande till etnicitet kommer beskrivas 

som rasdiskriminering med hänvisning till definitionen i artikel 4(b).  

Den socialdemokratiska och liberala uppfattningen kring demokrati och friheter 

kommer vara den teoretiska grunden för analysen. Teorin kommer förhoppningsvis 

bidra till en djupare förståelse av hur staterna väljer att förhålla sig till rasistiska 

organisationer genom att ta reda på vilket av perspektiven staterna har angående temat. 

För att ta reda på det kommer rapporter skrivna av staterna gällande deras 

implementering av artikel 4(b) analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Deras slutgiltiga uppfattningar kommer presenteras, jämföras och slutligen diskuteras.  

 

1.1 Problemformulering, syfte, frågeställning 

 

Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) skrev 1993 ner generella 

rekommendationer gällande implementeringen av artikel 4 i ICERD. Under 

rekommendationerna skriver kommittén att bestämmelserna i artikel 4 är obligatoriska. 

För att konventionsstaterna ska uppfylla sina skyldigheter gentemot artikel 4 måste de 

vidta lämplig lagstiftning samt se till att dessa genomförs effektivt. Kommitténs 

ståndpunkt gällande artikel 4 är tydlig. Bestämmelserna i artikeln är obligatoriska och 

måste därför anpassas in i den nationella lagstiftningen hos konventionsstaterna.6 Det 

råder inga tvivel om CERDs tolkning av artikel 4(b) gällande förbud mot rasistiska 

organisationer, men på grund av starternas suveränitet får de själva välja hur de ska gå 

tillväga för att uppnå sina förpliktelser enligt artikeln. Dessutom kolliderar frihet från 

rasism med grundläggande friheter som yttrande- och föreningsfriheten. Det blir därför 

intressant ur ett människorättsperspektiv att ta reda på vilken avvägning Sverige och 

                                                 
5 ICERD, 660 U.N.T.S. 195, 7 March 1966, art. 4(b). 
6 Committee on the elimination of racial discrimination, General recommendation XV on article 4 of the 

Convention, Forty-second session, 1993. 



 

 3 

Tyskland gör genom att studera hur de motiverar sitt arbete för implementeringen av 

artikel 4(b) i ICERD och huruvida de följer CERDs rekommendationer. Syftet med 

uppsatsen är att ta reda på Sveriges förhållningsätt till rasistiska organisationer i 

jämförelse med Tyskland. Detta kommer göras genom att studera deras rapporter 

gällande implementeringsprocessen av ICERD med hjälp av frågeställningen:  

 

Hur förhåller sig Sverige i jämförelse med Tyskland till rasistiska organisationer 

avseende artikel 4(b) i ICERD? 

 

1.2 Material och avgränsning  

 

I det här kapitlet presenteras materialet som ska analyseras och dess avgränsning. 

Primärmaterialet är rapporter skriva av den svenska respektive tyska staten gällande 

deras arbete för att uppfylla sina förpliktelser gentemot artiklarna i ICERD. För att 

komplettera primärmaterialet tillkommer sekundärmaterial i form av kritik och 

rekommendationer av CERD till staterna angående deras implementeringsprocess av 

artikel 4(b). Därefter tillkommer en mer utförlig presentation av sekundärmaterialet. 

 

1.2.1 Primärmaterial 

 

Materialet som kommer analyseras är rapporter skrivna av den svenska och tyska staten 

gällande hur konventionen ICERD efterlevs i staten. Enligt artikel 9 i konventionen 

måste staterna som har anslutit sig till konvention regelbundet rapportera om hur 

artiklarna i konventionen efterlevs i staten.7 Eftersom fokus ligger på artikel 4(b) för 

uppsatsen, kommer endast staternas formuleringar kring deras arbete för uppfyllandet 

av artikel 4(b) från rapporterna användas i analysen. Båda staterna har skrivit ett flertal 

rapporter under åren gällande deras arbete för implementeringen av artiklarna i ICERD 

men de rapporter som kommer användas i uppsatsen är de senast skriva. Därmed är det 

Sveriges rapport från 2017 och Tysklands rapport från 2013 som kommer att användas 

för undersökningen.  

                                                 
7 ICERD, 660 U.N.T.S. 195, 7 March 1966, art. 9. 
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Det bestämda primärmaterialet valdes för att det är ett sätt att undersöka vad Sverige 

och Tyskland själva anser de gör för att uppfylla sina skyldigheter gentemot ICERD. 

Eftersom artikel 4(b) uttrycker ett förbud mot rasistiska organisationer blir det relevant 

för undersökningen att studera vad staterna skriver om hur de förhåller sig till ett sådant 

förbud. I rapporterna är det staterna som själva formulerar texterna vilket bidrar till en 

mer exakt undersökning. Anledningen till att endast de senaste rapporterna valdes är för 

att innehållet i dem är de ståndpunkter staterna har idag som är relevant och intressant 

för undersökningen. Ifall målet med undersökningen var att ta reda på hur staternas 

förhållningsätt kring rasistiska organisationer har ändrats genom tiden, hade det varit 

intressant att studera tidigare rapporter skrivna av staterna. Men eftersom det varken är 

målet med undersökningen eller får plats i uppsatsens omfång får det undersökas vid ett 

annat tillfälle.  

 

1.2.2 Sekundärmaterial 

 

Mitt sekundärmaterial är ”Concluding observations” eller slutgiltiga kommentarer som 

de översätts på svenska och är benämningen som kommer fortsätta att användas i 

uppsatsen. Dessa slutgiltiga kommentarer är skrivna av antingen FN:s råd för mänskliga 

rättigheter eller en särskild kommitté som är kopplad till en specifik konvention. För 

den här undersökningen är kommittén CERD relevant som innefattas av oberoende 

experter som övervakar staters implementering av ICERD. Det är denna kommittén som 

skrivit de slutgiltiga kommentarerna till statsrapporterna som är primärmaterialet. De 

slutgiltiga kommentarerna skrivs efter rapporterna och innehåller observationer över 

staternas arbete för implementeringen av artiklarna givna i konventionen. 

Sammanfattningsvis granskar kommittén varje statsrapport och skriver ner sina 

bekymmer och rekommendationer angående staternas implementering av specifika 

artiklar i sina slutgiltiga observationer.8  

 

Det givna sekundärmaterialet har valts eftersom det kompletterar primärmaterialet och 

bidrar till en mer avancerad och noggrann undersökning. Eftersom staterna har skrivit 

rapporterna själva finns det en risk att innehållet kan vara vinklat för att det ska framstå 

                                                 
8 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, ”Committee on the elimination of 

racial discrimination”. 
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som att staterna fullföljer sina plikter gentemot konventionen. Kommittén om 

avskaffandet av rasdiskriminering är en grupp med oberoende experter inom FN vars 

jobb är att ta reda vad staterna måste förbättra och jobba på för att uppfylla deras 

skyldigheter gentemot det som står skrivet i artiklarna i ICERD. Därför är deras kritik 

till staterna trovärdiga och relevant för undersökningen. Deras kritik eller icke-kritik till 

staterna säger mycket om hur staterna förhåller sig till rasistiska organisationer eftersom 

kommittén består av oberoende experter, till skillnad från de som skriver 

statsrapporterna. De två senaste slutgiltiga kommentarerna från respektive land kommer 

att undersökas för att se ifall deras kritik och rekommendationer mot staternas 

implementeringsarbete gällande artikel 4(b) har ändrats eller om de är detsamma.  

 

1.2.2.1 Kritik från CERD 

 

Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering skrev i maj 2018 sammanfattade 

kommentarer till Sveriges statsrapport från 2017. Under rubriken ”Rasist-och 

extremorganisationer” skriver kommittén kommentarer angående Sveriges arbete med 

att implementera artikel 4(b) i ICERD gällande ett förbud mot rasistiska organisationer. 

De börjar med att uttrycka sin oro över närvaron av rasistiska och extrema 

organisationer i staten. Kommittén uttrycker även sin oro över organisationernas 

offentliga demonstrationer. Sammanfattningsvis är kommittén orolig för att staten 

kommer fortsätta att tillåta bildandet av rasistiska organisationer vilket står i strid med 

artikel 4 i ICERD. Kommittén menar att konventionsstaten bör ändra sin lagstiftning så 

att organisationer som främjar och uppmanar till rasism ska förbjudas så att staten 

fullföljer sina skyldigheter gentemot artikel 4(b) i ICERD. De hänvisar även till sina 

rekommendationer från 1993 som rör artikel 4 vilket syftar på att bestämmelserna i 

artikel 4 är obligatoriska.9 

 

I de sammanfattade kommentarerna från 2013 till Svergie, skriver CERD under 

rubriken ”Rasist- och extremorganisationer” om sin oro över att organisationer som 

främjar hat fortsätter att verka i staten. På grund av detta anser kommittén att statens 

lagstiftning inte är tillräcklig och därmed inte motsvarar kraven i artikel 4. Dessutom 

                                                 
9 Concluding observations on the combined nineteenth to twenty-first periodic reports of Sweden, UN 

Doc. CERD/C/SWE/CO/22-23, 11 maj 2018. 
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finns det inga bestämmelser i staten som uttryckligen olagligförklarar och förbjuder 

organisationer som uppmanar och främjar rasism. Precis som de senaste kommentarerna 

hänvisar kommittén till sina rekommendationer från 1993 och rekommenderar därmed 

staten att se till att den nationella lagstiftningen täcker bestämmelserna i artikel 4.10  

 

CERDs sammanfattade kommentarer till Tysklands rapport från 2013 skrevs 2015 av 

kommittén. Här finns det ingen rubrik om rasist- och extremorganisation och skälet till 

detta är helt enkelt för att kommittén inte har något att anmärka gällande Tysklands 

implementering av artikel 4(b) i konventionen.11 Kommentarerna som skapades av 

kommittén till föregående rapport skrevs 2008. Återigen nämner CERD ingen kritik 

eller rekommendation gällande Tysklands implementering av artikel 4(b). Man menar 

därför att Tyskland har uppfyllt sina skyldigheter gentemot artikel 4(b) till skillnad från 

Sverige.12   

                                                 
10 Concluding observations on the combined nineteenth to twenty-first periodic reports of Sweden, UN 

Doc. CERD/C/SWE/CO/19-21, 23 september 2013. 
11 Concluding observations on the combined nineteenth to twenty-second periodic reports of Germany, 

UN Doc. CERD/ C/DEU/CO/19-22, 30 juni 2015. 
12 Concluding observations on the combined nineteenth to twenty-second periodic reports of Germany, 

UN Doc. CERD/C/DEU/CO/18, 22 september 2008. 
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3. Tidigare forskning 

 

Forskningen som har valts är ur samma forskningsläge som uppsatsen för att bidra till 

mer förståelse, information och fler perspektiv till ämnet. Nedanför kommer tre olika 

artiklar presenteras var och en för sig. De två första artiklarna som kommer presenteras 

kretsar kring samma tema inom forskningsläget vilket är hur och varför stater förhåller 

sig olika till ett förbud mot rasistiska organisationer. Den sista artikeln diskuterar istället 

hur stater och CERD förhåller sig till artiklarna i ICERD och varför.  

 

”Why Are Racist Associations Free in Some States and Banned in others?” är en 

vetenskaplig artikel skriven av Eric Bleich och Francesca Lambert. Artikeln försöker ta 

reda på vilka faktorer som förklarar variationer i staters vilja att förtrycka rasistiska 

organisationer. Artikeln kollar på hur stor påverkan en icke-demokratisk historia i ett 

land spelar för roll för staters vilja att tillämpa bestämmelser som förbjuder rasistiska 

organisationer. Därefter undersöker artikeln andra faktorer som kan påverka staters syn 

och tillämpning av rasistiska organisationer. Detta undersöks genom att applicera olika 

hypoteser på tio olika stater som förtrycker rasistiska organisationer i olika grad. 

Tyskland är en av staterna som undersöks och enligt artikeln är det staten som tar till 

med flest åtgärder för att förtrycka rasistiska organisationer. Det första som artikeln 

undersöker är om övergången till ett demokratiskt styre påverkar hur stora restriktioner 

stater tillämpar mot rasistiska organisationer, då nya lagar och förbud kan tillkomma. 

Därefter undersöks ratificering av FN bestämmelser mot rasistiska organisationer som 

kan leda till statliga åtgärder. Slutligen undersöks rasistiska händelser och ett ökande av 

rasistiska organisationer i en stat som en av faktorerna, vilket kan medföra nya lagar 

eller ändringar i befintliga lagar.13 

 

Artikeln undersöker även den liberala uppfattningen som existerar kring föreningsfrihet. 

Enligt den liberala uppfattningen är föreningsfrihet en grundläggande frihet vilket kan 

bidra till ett dilemma när frågan om ett förbud mot rasistiska organisationer dyker upp. 

Trots denna starka liberala uppfattning om att föreningsfrihet är en grundfrihet i ett 

demokratiskt samhälle finns det ingen stat som anser att den är absolut. De 

                                                 
13 E, Bleich, F, Lambert, ”Why are Rascist Assocaitions Free in Some States and Banned in Others? 

Evidence from 10 Liberal Democracies” West European Politics, 2013, Vol. 36, No. 1, s. 122 ff. 
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organisationer som blir begränsade utan några problem i de flesta stater är våldsamma 

grupper eller grupper som förespråkar terrorism. Mer kontroversiellt blir det när man 

pratar om ett förbud mot grupper på grund av deras politiska eller ideologiska 

ståndpunkter. Eftersom rasism grundar sig i åsikter är det många liberala teoretiker som 

menar att vi måste försvara rasistiska organisationers rätt att existera för att upprätthålla 

åsiktsfriheten.14  

 

Författarna skriver sedan om definitionen av rasistiska organisationer. Artikeln nämner 

att ordet rasism sällan dyker upp bland lagstiftningar som begränsar rasistiska 

organisationer. Det poängteras även att man måste göra en distinktion mellan politiska 

organisationer och privata organisationer när man pratar om rasistiska organisationer. 

Politiska organisationer är mer skyddade än privata eftersom de spelar en större roll i ett 

demokratiskt samhälle.15 Avslutningsvis skriver författarna om faktorerna till varför 

vissa liberala stater är mer benägna att begränsa rasistiska organisationer mer än andra. 

Den mest signifikanta faktorn som artikeln kommer fram till är en historia av icke-

demokratiskt styre under 1900-talet.16 

 

Artikeln av Bleich och Lambert är relevant för undersökningen eftersom artikeln 

beskriver om varför somliga stater är mer benägna än andra att införa åtgärder mot 

rasistiska organisationer. Ämnet i artikeln är därför kopplat till temat i undersökningen 

vilket gör den relevant. Dessutom testar den olika hypoteser för att ta reda på olika skäl 

till varför vissa stater förbjuder rasistiska organisationer vilket bidrar till en djupare 

förståelse av det som kommer undersökas i denna studie. Artikeln testar hypoteserna på 

Tyskland vilket också är en av de valda länderna för den här studien vilket i sin tur 

bidrar till mer relevans för denna undersökning. När artikeln nämner den liberala 

uppfattningen i förhållande till ett förbud mot organisationer blir artikeln relevant och 

kopplat till teorin som kommer användes i den här undersökningen vilket kommer 

återkomma under rubriken ”Teori”. Författarna bidrar även med en definition av 

rasistiska organisationer och en slutsats som bidrar till en förklaring om varför vissa 

stater är mer benägna än andra att införa restriktioner mot rasistiska organisationer.  

                                                 
14 E, Bleich, F, Lambert, ”Why are Rascist Assocaitions Free in Some States and Banned in Others? 

Evidence from 10 Liberal Democracies” West European Politics, 2013, Vol. 36, No. 1, s. 122 f. 
15 Ibid, s. 124. 
16 Ibid, s. 144. 
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Nästa vetenskapliga forskning som har valts ut till uppsatsen är ”Banning Racist Groups 

and Parties” från boken ”The Freedom to Be Rascist?: How the Unites States and 

Europé Struggle to preserve Freedom and combat Rascism”. Boken är skriven av Eric 

Bleich och tar upp bakgrunden till ett förbjudande av rasistiska organisationer och 

politiska partier. Därefter undersöker Bleich hur olika länder förhåller sig till rasistiska 

organisationer där en av dem är Tyskland som är relevant för den här studien. Bleich 

undersöker vilken avvägning staterna kan göra mellan föreningsfrihet och kampen mot 

rasism. 

 

Kapitlet börjar med att presentera att föreningsfrihet är en av grundpelarna i en liberal 

demokrati. Ifall individer skulle hindras från att organisera sig från grupper skulle de 

därmed bli svårt att få möjligheten till att kunna få hävda sina åsikter. Vi i västvärlden 

är så pass vana vid föreningsfriheten att begränsningar mot den krockar med främjandet 

av ett civilsamhälle. För liberala teoretiker är föreningsfriheten viktig eftersom den är 

ihopkopplad med andra friheter. Bleich tar upp teoretikern John Rawls som exempel då 

han inkluderar föreningsfriheten som en av de mest grundläggande friheterna och får 

därmed inte balanseras mot andra intressen. Trots detta är det många liberala stater som 

begränsar friheten genom att förbjuda till exempel terroristorganisationer. Frågan blir 

om endast organisationer som utövar våld ska förbjudas eller även grupper som främjar 

antidemokratiska och rasistiska värderingar. I praktiken väger stater föreningsfriheten 

mot frihet från rasism på olika sätt menar Bleich.17  

 

Författaren skriver vidare om debatten kring ett förbjudande av organisationer. Bland 

dem som är mot ett förbjudande av organisationer argumenterar att man endast skulle 

publicera organisationernas syfte med ett förbud. Samt att man tvingar grupperna under 

jorden och därmed bidrar till radikalisering och gör det svårare att övervaka grupperna. I 

sin tur finns det en risk att organisationerna gör sina ledare till martyrer. På den andra 

sidan av debatten finns det dem som menar att det finns lite bevis för att ett förbjudande 

                                                 
17 E, Bleich, Banning i ”Banning Racist Groups and Parties” i The Freedom to Be Rascist?(Elektronisk 

Resurs): How the United States and Europe Struggle to Preserve Freedom and Combat Rascism, Oxford 

University Press, New York, 2011, s. 1 f. 
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skulle ha negativa effekter. Istället menar de att i värsta fall skulle förbjudandet vara 

neutral i sin praktiska påverkan.18  

 

Tyskland beskriver sig själva som en militant demokrati som skyddar den mot alla hot 

den möter. Deras konstitution tillåter ett förbud mot antidemokratiska organisationer 

och rasism räknas som ett antidemokratiskt element.19 Enligt artikeln har det historiska 

skälet en stor roll i hur en stat väljer att prioritera föreningsfrihet och frihet från rasism. 

Bleich menar att det finns lite bevis att ett förbud mot rasistiska organisationer skulle 

gynna dem. Han menar istället att ett förbud signifikant minskar rasismen i en stat.20   

 

Forskningen av Bleich bidrar med kritik mot ett förbud mot rasistiska organisationer 

vilket författaren inte håller med om. Den bidrar därmed till fler perspektiv gällande vad 

ett förbud mot rasistiska organisationer kan innebära. Forskningen inkluderar det 

liberala förhållningssättet till ett sådant förbud vilket bidrar till en djupare förståelse till 

varför stater väljer att förhålla sig olika angående området.  

 

Den slutliga vetenskapliga artikeln är ”The Limitation Provisions of the International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination” och är skriven 

av Drew Mahalic och Joan Gambee Mahalic. Artikeln tar upp vilka bestämmelser som 

finns med i ICERD och vilka begränsningar de kan utgöra. Det beskrivs även hur 

kommittén för avskaffandet av rasdiskriminering och staterna tolkar och tillämpar 

artiklarna skrivna i konventionen. För uppsatsens syfte har fokus varit på vad artikeln 

nämner om artikel 4(b) i ICERD.  

 

Författarna skriver att artikel 4 i ICERD anger att stater ska vidta omedelbara åtgärder 

för att se till att utrota alla former av rasdiskriminering. Artikel 4(a) och 4(b) definierar 

olika aspekter av rasdiskriminering som ska förbjudas och straffas. I artikel 4 inledande 

stycke står det att alla skyldigheter som anges i artikel 4(a) och (b) ska ske med hänsyn 

till artiklarna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Denna 

koppling gjordes för att se till att verkställandet av personens rätt till frihet från 

                                                 
18 E, Bleich, Banning i ”Banning Racist Groups and Parties” i The Freedom to Be Rascist?(Elektronisk 

Resurs): How the United States and Europe Struggle to Preserve Freedom and Combat Rascism, Oxford 

University Press, New York, 2011, s. 3. 
19 Ibid, s. 16 ff. 
20 Ibid, s. 24. 
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rasdiskriminering inte skulle utesluta eller krocka med andra grundläggande mänskliga 

rättigheter. Denna begränsning av artikel 4 har gjort upphov till olika tolkningar där 

frihet från rasdiskriminering samt yttrande- och föreningsfrihet står i strid med varandra.  

 

På grund av att man i friheten från rasdiskriminering har hänvisat till den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna och inte vice versa har man gett prioritering 

till frihet från rasdiskriminering ifall den skulle krocka med en annan frihet menar 

kommittén. De menar att stater inte kan rättfärdiga en avvikelse från sina plikter enligt 

det som står i artikel 4 med hänvisning till den allmänna förklaringen som grund. Ifall 

det skulle uppstå en konflikt mellan yttrandefrihet, föreningsfrihet samt frihet från 

rasdiskriminering menar kommittén att den senare friheten prioriteras enligt artikeln.21   

 

Artikeln av författarna Mahalic är relevant i den här studien eftersom de skriver om 

artikel 4(b) i ICERD som mitt primär- och sekundärmaterial förhåller sig till. De skriver 

om formuleringarna kring artikel 4 och hur detta påverkar tolkningen och 

implementeringen hos kommittén och stater som skrivit under ICERD. I artikeln tas det 

därefter upp om avvägningen som kan göras mellan frihet från rasdiskriminering och 

yttrande- och föreningsfrihet. Detta har bidragit till en djupare förståelse av hur de valda 

staterna för den här undersökningen har kunnat tolka artikel 4(b) olika samt gjort en 

annorlunda avvägning mellan de ovannämnda friheterna än den kommittén framför. I 

analysen kommer det studeras närmare hur Sverige och Tyskland gjort denna avvägning 

och tolkning och på så sätt har artikeln bidragit med information som är relevant för 

undersökningen.  

 

Forskningen som har presenterats har valts ut då de kompletterar varandra med 

information som är relevant för undersökningen och syftet med uppsatsen. 

Undersökningarna har bidragit med en förståelse till varför vissa stater är mer benägna 

än andra att införa restriktioner mot rasistiska organisationer. Det har framkommit att en 

icke-demokratisk historia i en stat har stor påverkan på hur stater väljer att förhålla sig 

till rasistiska organisationer idag. Det har också presenterats om avvägningen som stater 

och CERD gör mellan föreningsfrihet och frihet från rasism. Därmed har det tillkommit 

                                                 
21 D, Mahalic,, J, Mahalic, Gambee, ”The Limitation Provisions of the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimintaion” Human Rights Quarterly, 1987, s. 89 f. 
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en artikel som bidrar med information och större insikt när det kommer till artikel (4) 

och hur den kan tolkas av olika aktörer. Den tidigare forskningen har även bidragit med 

definitioner till rasistiska organisationer. Undersökningarna kommer återkopplas i 

diskussionen när resultat har skapats från analysen över hur Sverige i jämförelse med 

Tyskland förhåller sig till rasistiska organisationer avseende till artikel4(b) i ICERD. 
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4. Teori och metod 

 

Teorin och metoden valdes med hänsyn till att försöka besvara syftet med uppsatsen. 

Teorin kommer från Christopher Kollmeyer som menar att det finns två olika 

uppfattningar om demokrati som är det liberala och socialdemokratiska 

förhållningssättet. Det teoretiska perspektivet kommer förhoppningsvis bidra till en 

förståelse över hur Sverige och Tyskland förhåller sig till rasistiska organisationer. För 

att undersöka detta kommer primärmaterialet analyseras med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Metoden kommer strukturera materialet som är rapporter skrivna av 

Sverige och Tyskland med hjälp av ett tema och kategorier som kommer att jämföras 

med varandra. Målet med metoden är att få fram ett mönster över hur de två valda 

staterna förhåller sig till rasistiska organisationer avseende artikel 4(b) som är syftet 

med uppsatsen. Kompletteringen av den valda teorin och metoden är alltså ett 

tillvägagångssätt för att försöka besvara syftet med undersökningen. Nedanför kommer 

Kollmeyers teori och den kvalitativa innehållsanalysen presenteras mer utförligt.  

 

4.1 Teori 

 

Undersökningen kommer präglas av en teori kring demokrati av Christopher Kollmeyer. 

Kollmeyers teori går ut på att skapa en konsensus av hur globaliseringen påverkar den 

demokratiska styrningen på nationell nivå. För undersökningen kommer delen som 

nämner Kollmeyers definition av demokrati användas eftersom det är den delen av 

teorin som är relevant för undersökningen. Teorin nämner att det aldrig har existerat en 

enighet om vad som karakteriserar demokrati. Det ifrågasatta begreppet har många och 

varierande definitioner som kan stå i konflikt med varandra. Kollmeyers teori utgår från 

att det finns två sorters föreställningar om demokrati som är de liberala och 

socialdemokratiska uppfattningarna om demokrati. Dessa två uppfattningar har enligt 

teorin stått i strid med varandra eftersom den förstnämnda uppfattningen prioriterar den 

enskildas rätt till frihet och den sistnämnda uppfattningen prioriterar jämlikhet. Det 

finns alltså enligt teorin två olika uppfattningar av demokrati som kan stå i strid med 

varandra, individens rätt till frihet och ett jämlikt samhälle. 
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Den liberala uppfattningen om demokrati ser rätten till personlig frihet som grunden till 

ett demokratiskt samhälle. Kollmeyers hänvisar i detta fall till John Lock som menade 

att korrekt organiserade regeringar har som uppgift att se till att försvara medborgarnas 

liv, frihet och egendom. Den liberala uppfattningen värdesätter individens frihet vilket 

därmed begränsar staternas inblandning. En naturlig konsekvens av den liberala 

uppfattningen blir att de civila och politiska rättigheterna lägger grunden för denna 

uppfattning om demokrati.  

 

Den socialdemokratiska uppfattningen om demokrati skiljer sig mycket från det 

ovannämnda perspektivet. Denna uppfattningen ser minskandet av socialekonomiska 

ojämlikheter och social rättvisa för alla som det primära syftet med ett demokratiskt 

samhälle. Här hänvisar Kollmeyers till Marx som hävdade att ojämlikhet kom från den 

kapitalistiska ekonomin som förnekade de politiska friheterna för vanliga medborgare. 

De sociala och ekonomiska rättigheterna värdesätts därmed högt enligt den 

socialdemokratiska uppfattningen.22  

 

Den liberala och socialdemokratiska uppfattningen innefattar olika prioriteringar till vad 

som är grunden för en demokrati, då den liberala förespråkar för friheter och den 

socialdemokratiska förespråkar jämlikhet. För att uppnå jämlikhet kan en konsekvens 

vara att man begränsar friheter vilket innebär att uppfattningarna strider mot varandra. 

Ett förbud mot rasistiska organisationer innebär alltså en begränsning av yttrande- och 

föreningsfriheten. Som vi såg i Bleich och Lamberts artikel är det inga stater som anser 

att föreningsfriheten är absolut utan grupper som utför t ex terrorbrott brukar inte 

tillåtas. Mer komplext blir det när man förbjuder rasistiska organisationer endast på 

grund av att de främjar rasism. På så sätt kan ett sådant förbud stå i strid med 

åsiktsfriheten menar liberala teoretiker eftersom rasism grundar sig i åsikter.23 I artikel 

4(b) kan vi se att CERD har en socialdemokratisk uppfattning när det kommer till 

rasistiska organisationer eftersom de vill begränsa dessa friheter för att skapa jämlikhet.  

 

                                                 
22 C, Kollmeyer, ”Globalization and democracy: The triumph of liberty over equality”, Democratics 

Paths and Trends, Vol. 18, 2010, 180 ff. 
23 E, Bleich, F, Lambert, ”Why are Rascist Assocaitions Free in Some States and Banned in Others? 

Evidence from 10 Liberal Democracies” West European Politics, 2013, Vol. 36, No. 1, s. 123. 



 

 15 

Sammanfattningsvis är Kollmeyers teori relevant till uppsatsen eftersom artikel 4(b) i 

ICERD handlar om förbud mot organisationer vilket direkt strider mot andra 

grundläggande friheter. Den liberala uppfattningen om demokrati som har grunden i 

individers frihet krockar med idén om begränsningar på organisationer tillsatta av 

staten. Den socialdemokratiska uppfattningen lägger istället mer vikt på jämlikhet och 

social rättvisa vilket gör att stater med en sådan uppfattning istället kan välkomna ett 

förbud som leder till mindre diskriminering. Teorin ger möjligheten till en djupare 

förståelse av analysen genom att studera hur staterna väljer att förhålla sig till ett förbud 

mot rasistiska organisationer och till vilken grad. Efter att ha kommit fram till vilken 

demokratisk uppfattning angående rasistiska organisationer staterna har, bidrar 

undersökningen till en större förståelse till varför staterna förhåller sig på sättet dem gör 

gentemot organisationerna.  

 

4.2 Metod  

 

För att återkoppla till inledningsstycket kommer Sverige i jämförelse med Tysklands 

förhållningssätt till rasistiska organisationer avseenden artikel 4(b) i ICERD undersökas. 

För att ta reda på det har staternas rapporter gällande sitt arbete med att implementera 

artiklarna i ICERD valts ut som primärmaterial. För att försöka besvara uppsatsens syfte 

kommer en kvalitativ innehållsanalys göras på primärmaterialet.  

 

En innehållsanalys kan användas vid textanalys för att få en helhet över materialet som 

ska analyseras. Metoden delas in i en kvantitativ eller kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvantitativa innehållsanalysen används vid undersökningar där målet är att räkna 

förekomsten av t ex vissa ord. En kvalitativ innehållsanalys tillämpas istället på material 

där mer komplicerade tolkningar måste göras.24 I den här undersökningen passar en 

kvalitativ innehållsanalys bättre än en kvantitativ eftersom en helhetsbild och 

underliggande meningar ska tas reda på av primärmaterialet för att besvara syftet med 

undersökningen. 

 

                                                 
24 G, Bergström, K, Boréus, (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 44. 



 

 16 

Innehållsanalys tillåter forskaren att tolka materialet som ska undersökas vilket blir 

relevant för min undersökning då det ska tas reda på hur staterna väljer att förhålla sig 

till temat genom en tolkning av primärmaterialet. Målet med metoden är att komma 

fram till en sammanfattning och beskrivning av ett fenomen eller mönster. Det som 

eftersöks i analysen är vilka mönster som kan hittas i primärmaterialet över hur Sverige 

respektive Tyskland väljer att förhålla sig till rasistiska organisationer. Som tidigare 

nämnt under kapitlet ”Material och avgränsning” skriver staterna själva rapporterna 

vilket betyder att rapporterna kan vara vinklade för att det ska framstå som att staterna 

uppfyller sina plikter gentemot artiklarna, även om fallet inte är så. Därför passar en 

kvalitativ innehållsanalys till uppsatsen då metoden gör det möjligt att hitta mönster och 

underliggande meningar i materialet som ska undersökas.25  

 

För att studera vilka mönster som går att hitta i materialet kommer ett tema och 

kategorier formuleras. En innehållsanalys kan göras deduktiv eller induktiv beroende på 

var man hämtar kategorierna. Om grunden till kategorierna är hämtade från empiri 

annan än primärmaterialet görs en deduktiv innehållsanalys.26 I det här fallet kommer en 

induktiv analys göras eftersom kategoriseringarna är hämtade ur primärmaterialet för att 

få en helhetsbild över hur staterna har valt att förhålla sig till rasistiska organisationer i 

sina rapporter. Innehållsanalysen gjordes i flera steg där förberedelse, organisering, 

jämförelse och slutligen presentation av materialet ingick. Nedanför kommer 

tillvägagångssättet presenteras för att ge läsaren en tydlig bild över hur undersökningen 

gick tillväga.  

 

Det första steget i analysprocessen är att bekanta sig med materialet för att få en 

helhetsbild över vad staterna har att säga angående sin implementering av artikel 4(b). 

Därför lästes materialet noga igenom ett flertal gånger och gjordes anteckningar vid 

sidan av. Efter att ha bekantat sig med materialet var nästa steg att formulera ett tema. 

Formuleringen av ett tema gjordes för att sålla ut allt som inte var relevant för syftet 

med undersökningen och för att skapa en gemensam grund för kategoriseringen.27 

Temat i det här fallet blev rasistiska organisationer vilket är relevant till min 

                                                 
25 S, Elo, H, Kyngäs, “The qualitative content analysis process”, Journal of Advanced Nursing, 2008, Vol 

62 (1), s. 108. 
26 Ibid, s. 109. 
27 Ibid, s. 109 f. 
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undersökning och valdes för att identifiera vad staterna hade skrivit om temat i 

rapporterna. Temat är gemensamt för Tysklands och Sveriges rapporter eftersom syftet 

med undersökningen är att ta reda på hur Sverige förhåller sig till rasistiska 

organisationer i jämförelse med Tyskland. Därför behövdes ett gemensamt tema för att 

undersöka hur de två staterna väljer att förhålla sig till det valda temat. 

 

Det tredje steget i analysprocessen var att skapa kategorier av materialet i respektive 

staters rapporter. Syftet med kategoriseringen är att strukturera upp materialet för att 

enklare hitta ett mönster i hur Sverige respektive Tyskland skriver att de förhåller sig till 

rasistiska organisationer.28 Kategorierna gjordes med koppling till temat samt 

sammanfattade återkommande ämnen som togs upp i rapporterna. En uppdelning 

gjordes mellan länderna för att sedan ta reda på eventuella likheter och skillnader 

mellan staternas implementeringsprocess gällande artikel 4(b). 

 

De kategorier som skapades ur Sveriges rapport är: Nationell lagstiftning som 

tillräcklig, Hets mot folkgrupp, Olovlig kårverksamhet och uppvigling och 

Bestämmelser som rör mer än en gärningsman   

 

Medan de kategorier som skapades ut Tysklands rapport är: Högerextrema 

organisationer, Stödgrupp, Islamistiska organisationer, Rasistisk filosofi och 

Politiska partier 

 

Sista steget i analysen är att jämföra staternas förhållningssätt till rasistiska 

organisationer genom att studera de olika mönster som undersökningen bidragit med, 

med hjälp av kategoriseringarna. Genom att först tillämpa metoden på ena staten och 

därefter på den andra kan en jämförelse göras med det gemensamma temat som grund. 

Skälet till en jämförelse är att få en djupare inblick i huruvida stater förhåller sig lika 

eller olika till rasistiska organisationer. Genom att jämföra två demokratiska länder med 

olika historier och olika rättsliga principer till internationella traktat blir det intressant 

att undersöka deras förhållningssätt gentemot det skrivna i artikel 4(b). Dessutom blir en 

sådan jämförelse ytterligare intressant med Kollmeyers teori som perspektiv. 

 

                                                 
28 S, Elo, H, Kyngäs, “The qualitative content analysis process”, Journal of Advanced Nursing, 2008, Vol 

62 (1), s. 108. 
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Sammanfattningsvis är metodens syfte att strukturera upp materialet och på så sätt 

undersöka underliggande mönster i materialet genom att studera Sveriges och Tysklands 

tolkningar av artikel 4(b) i ICERD. Materialet är indelat i två delar där Sveriges 

statsrapport presenteras först sedan Tysklands. Valet till detta är för att tillåta en 

jämförelse mellan de två olika ländernas förhållningssätt till rasistiska organisationer 

som kommer göras i slutet av analysen.  



 

 19 

5. Analys  

 

I enligheten med metoden har kategorier skapats av Sveriges och Tysklands rapporter 

gällande deras implementering av artikel 4(b) i ICERD. Kategoriseringarna är baserade 

på vad som hittades i innehållet som var relevant för det gemensamma temat rasistiska 

organisationer. Kategorierna presenteras rubriksvis för att läsaren enkelt ska hänga med 

i vad som har hittats i materialet och som är relevant för den valda kategorin. 

Avslutningsvis kommer en jämförelse göras mellan de olika rapporterna om de mönster 

som har hittats med hjälp av kategoriseringarna. Målet med analysen är att ta reda på 

vilket förhållningssätt Sverige har till rasistiska organisation i jämförelse med Tyskland 

med Kollmeyers teori som perspektiv.   

 

5.1 Sveriges rapport  

 

Nationell lagstiftning som tillräcklig  

Under punkt 95 i rapporten skriver Sverige att de vill framhålla att svensk lagstiftning 

på ett effektivt sätt förbjuder all form av uttryck för rasism. Återigen under punkt 98 

skriver Sverige att den svenska straffrättsliga regleringen gör det i praktiken omöjligt 

för rasistiska grupper att verka.29  

 

Sammanfattningsvis uttrycker Sverige under den första kategorin att de väljer att 

framföra att Sveriges lagstiftning på ett effektivt sätt förbjuder all form av rasistiska 

uttryck. Genom att skriva om rasistiska uttryck skriver regeringen indirekt att det rör sig 

om begränsningar av yttrandefrihet istället för ett förbud mot rasistiska organisationer. 

Under samma rubrik hänvisar Sverige återigen till den svenska lagstiftningen som enligt 

dem gör det omöjligt för rasistiska grupper att verka. Efter att ha undersökt de 

slutgiltiga kommentarerna Sverige fick av CERD ser vi att påståendet inte stämmer. 

Eftersom rasistiska grupper verkar inom staten, omöjliggör inte Sveriges lagstiftning för 

rasistiska grupper att vara verksamma. Genom att förhålla sig annorlunda än det som 

står angivet i artikeln och som CERD rekommenderar förhindrar Sverige en 

                                                 
29 Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention – Sweden, UN. 

Doc CERD/C/SWE/22/23, 1 februari 2017, s. 18 f. 
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begränsning av föreningsfriheten. Genom att skydda friheten från något förbud förhåller 

sig Sverige till rasistiska organisationer på ett liberalt sätt enligt Kollmeyers teori. 

Eftersom Sverige skriver att den nationella lagstiftningen förbjuder all form av rasistiskt 

uttryck och därmed är tillräcklig syftar de på att de inte behöver införa ett förbud mot 

organisationer. Detta visar på hur de försöker skydda föreningsfriheten genom att 

undvika och omtolka det som står angivet i artikel 4(b).  

 

Hets mot folkgrupp 

I punkt 96 i rapporten framhåller Sverige bestämmelsen om hets mot folkgrupp som 

kriminaliserar rasistiska uttalanden och hot bland allmänheten och inom grupper. 

Sverige berättar vidare under samma punkt om lagändringen som gjordes 1989. 

Ändringen av bestämmelsen innebar att kravet som hade funnits om att meddelandet 

måste spridas bland allmänheten, togs bort. I och med ändringen blir det straffbart för 

uttalanden inom organisationer vilket enligt staten tvingar rasistiska grupper till 

passivitet. Sverige poängterar återigen att syftet med lagändringen är att göra det 

omöjligt för rasistiska organisationer att verka. I och med den nya lagändringen 

behövdes inget uttryckligt förbud mot rasistiska organisationer menar Sverige.30  

 

Här tar Sverige upp bestämmelsen hets mot folkgrupp som begränsar, samt enligt dem, 

omöjliggör existensen av rasistiska organisationer. Återigen ser vi hur Sverige fortsätter 

att referera till yttrandefrihet då bestämmelsen om hets mot folkgrupp kräver ett 

rasistiskt uttalande eller hot mot allmänheten för att medlemmarna i en rasistisk 

organisation ska begå ett brott. Genom att hänvisa till denna bestämmelse menar 

Sverige att de redan har bestämmelser som omöjliggör rasistiska organisationers 

existens och uppfyller därmed sina plikter gentemot artikel 4(b). Vi kan alltså återigen 

se hur Sverige har ett liberalt förhållningssätt när det kommer till föreningsfriheten då 

de inte nämner om något direkt förbud utan tar upp ett exempel på en bestämmelse som 

ska försvåra rasistiska organisationers verkan. Under det som sägs i kategorin syftar 

alltså Sverige på att bestämmelsen omöjliggör rasistiska organisationer för att undvika 

ett förbud, men för att återkoppla till kritiken av CERD vet vi att bestämmelsen inte 

räcker.  

 

                                                 
30 Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention – Sweden, UN. 

Doc CERD/C/SWE/22/23, 1 februari 2017, s. 19. 



 

 21 

Olovlig kårverksamhet och uppvigling 

Under punkt 97 tar Sverige upp andra exempel på straffbestämmelser som enligt dem 

motverkar rasistiska gruppers aktiviteter. De exempel som tas upp är bestämmelsen om 

olovlig kårverksamhet som förbjuder en gruppbildning som utgör eller kan utvecklas till 

en militär trupp eller polisstyrka. Bestämmelsen om uppvigling innebär att man i ord 

eller skrift uppmanar till brott. 31  

 

Återigen hänvisar Sverige till andra bestämmelser för att visa hur deras nationella 

lagstiftning täcker deras plikter gentemot det som står skrivet i artikel 4(b). Olovlig 

kårverksamhet och uppvigling är bestämmelser som kan försvaga rasistiska 

organisationer men som inte utgör något direkt förbud mot dem. Därmed kan inte dessa 

bestämmelser likställas med ett förbud som uttryckligen står i artikel 4(b). Genom att ta 

upp bestämmelser som enligt Sverige försvårar för rasistiska organisationer att verka 

syftar dem på att det inte behövs ett förbud. Därmed visar de återigen på ett liberalt 

förhållningssätt genom att inte införa ett förbud mot föreningsfriheten. För att rasistiska 

organisationer ska förbjudas med olovlig kårverksamhet och uppvigling som skäl 

innebär det att grupperna måste ha en militärisk karaktär eller uppmana till andra brott. 

 

Bestämmelser som rör mer än en gärningsman   

Under samma punkt som förra rubriken skriver Sverige om bestämmelserna som 

medverkan, anstiftan eller medhjälp, försök, förberedelse och stämpling till brott som 

bestämmelser som är relevanta för rasistiska organisationer. Skälet till kopplingen 

mellan dessa bestämmelser och rasistiska organisationer menar Sverige är på grund av 

att dessa bestämmelser involverar fler personer än den egentliga gärningsmannen.32  

 

Här skriver Sverige om bestämmelser som rör sig om mer än en individ som är 

inblandad i ett brott. Men för att bestämmelsen ska gälla måste gärningsmännen vara 

kopplade till ett brott vilket betyder att rasistiska organisationer endast kan fällas med 

bakgrund till dessa bestämmelser ifall de begår brott. Det blir därmed lagligt att tillhöra 

en rasistisk organisation så länge man inte begår ett brott. Sverige hänvisar under denna 

rubrik till andra bestämmelser som kan försvåra rasistiska organisationers verksamhet 

                                                 
31 Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention – Sweden, UN. 

Doc CERD/C/SWE/22/23, 1 februari 2017, s. 19. 
32 Ibid. s. 19. 
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men nämner inte om något förbud. Genom att återigen hänvisa till andra bestämmelser 

som kan försvaga rasistiska organisationer visar Sverige på ett liberalt förhållningsätt 

till en begränsning av föreningsfriheten då de inte heller nämner om något förbud mot 

organisationerna.  

 

Slutligen kan resultat presenteras efter att ha analyserat hur Sverige väljer att förhålla 

sig till rasistiska organisationer. Det är tydligt att Sverige inte är för ett förbud mot 

rasistiska organisationer. Detta på grund av att de ständigt i sin rapport refererar till 

andra bestämmelser som begränsar och försvagar rasistiska organisationers verksamhet, 

men aldrig skriver om något förbud mot dem. Trots detta skriver Sverige att de anser att 

deras nationella lagstiftning täcker artikel 4(b). Det är uppenbart att Sverige värdesätter 

föreningsfrihet framför frihet från rasism och därmed ett förbud mot rasistiska 

organisationer. Under samtliga rubriker kunde vi se att Sverige har ett liberalt 

förhållningssätt när det kom till begränsning av föreningsfriheten. Enligt Kollmeyers 

teori har Sverige därför en liberal uppfattning när det kommer till hur de förhåller sig till 

rasistiska organisationer.  

 

5.2 Tysklands rapport  

 

6.21 Högerextrema organisationer 

Punkt 88 är första punkten i Tysklands rapport som beskriver om deras åtaganden för 

uppfyllandet av artikel 4(b) i konventionen. Under punkten skriver staten att 

förbundsregeringen och delstaterna i landet bekämpar organisationer som främjar eller 

uppmanar till rasism. På grund av detta har man förbjudit 20 högerextrema 

organisationer mellan 2005 och 2012. Under punkt 89 skriver Tyskland om sin 

inrikesminister som förbjöd organisationen ”Collegium Humanum” samt deras 

underordnade organisation ”Farmer’s Helper”. Även organisationen ”Association for 

the Rehabilitation of those Persecuted for the Instigation of the Holocaust” förbjöds 

samma år som de två tidigare nämnda organisationerna år 2008. Följande år förbjöds 

den nynazistiska ungdomsgruppen ”German Youth be True to Your Homeland – 

Association for the Protection of the Enviroment, Fellow Humanity and Homeland”. 
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Grupperna verkade på en nationell nivå och förbjöds på grund av deras spridning av 

rasistiskt och nationalsocialistiskt tankesätt.33  

 

Tyskland börjar med att skriva om hur staten försöker bekämpa organisationer som 

främjar eller uppmanar rasism och visar därmed en acceptans gentemot artikel 4(b). De 

går sedan vidare genom att skriva om hur de har förbjudit 20 högerextrema 

organisationer för att bevisa hur de följer sina skyldigheter gentemot det skrivna i artikel 

4(b). Skälet till ett förbjudande var på grund av deras rasistiska tankesätt vilket 

stämplade dem som rasistiska organisationer och kunde därför förbjudas. Då Tyskland 

skriver att de är villiga att bekämpa rasistiska organisationer genom ett förbud mot dem 

prioriterar Tyskland friheten från diskriminering och rasism framför föreningsfriheten. 

Eftersom Tyskland är villiga att begränsa en frihet har de därmed ett socialdemokratiskt 

förhållningssätt gällande ett förbud mot rasistiska organisationer.  

Stödgrupp 

Under punkt 90 skriver Tysklands regering att inrikesministern har förbjudit gruppen 

”Organisation Assisting National Political Detainees and their Families”. Skälet till 

förbudet var att förebygga en återanpassning av kvarhållna högerextremister till ett 

förstärkt hat mot det frihetsbaserade demokratiska systemet.34  

Här skriver Tyskland om ett fall som endast var kopplat indirekt med rasistiska 

organisationer. Detta visar vilka åtgärder Tyskland är villiga att ta för att riskera att det 

inte skapas något hot mot demokratin. Eftersom de är villiga att förbjuda organisationer 

som riskerar att radikalisera medlemmarna och inte direkt är rasistiska organisationer 

visar de på hur villiga de är att begränsa föreningsfriheten. Detta bidrar återigen till ett 

socialdemokratiskt förhållningssätt gällande rasistiska organisationer enligt Kollmeyers 

teori.  

Islamistiska organisationer 

Islamistiska grupper innehar rasistiska och i synnerhet antisemitiska synpunkter menar 

Tyskland under punkt 91. Dessa grupper tilldelar negativa sociala, kulturella, religiösa 

och politiska egenskaper till judarna som ett sätt att rättfärdiga deras icke existens som 

                                                 
33 Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention – Germany, UN 

Doc. CERD/C/DEU/19-22, 18 oktober 2013, s. 20. 
34 Ibid. s. 20. 
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ett folk. Inrikesministern beslutade så tidigt som år 2002 att förbjuda organisationen 

”Al-Aqsa e.V” på grund av deras ekonomiska bistånd till gruppen ”HAMAS” som 

förnekar existensen av staten Israel och försöker bekämpa den med terroraktiviteter. 

Den efterträdande organisationen ”Yatim Children’s Assistance” förbjöds år 2005. 

”Yeni Aktit GmbH” som var utgivare åt ”Anaoluda Vakit” förbjöds som en organisation 

år 2006. Skälet var att dess rapportering förnekade förintelsen samt att stationen står 

emot begreppet om internationell förståelse och att de äventyrar med den fredfulla 

samexistensen mellan tyskar och utlänningar i Tyskland. Slutligen förbjöds gruppen 

”International Humanitarian Aid Organisation” 2010 på grund av deras aktivitet mot 

staten Israel som stred mot den internationella förståelsen.35  

 

Här ser vi exempel på andra organisationer än högerextrema grupper som blivit 

förbjudna. Islamistiska grupper har förbjudits på grund av deras rasistiska och 

antisemitiska synpunkter som de delar med högerextrema grupper. Här får vi även ett 

exempel av en grupp som förbjuds med skälet att de finansierade en annan grupp som 

stred mot artikel 4(b). Eftersom Tyskland återigen visar på exempel där de förbjudit 

organisationer som främjar rasism visar de på att de är villiga att begränsa 

föreningsfriheten för jämlikhet. Därför har Tyskland en mer socialdemokratisk 

uppfattning än en liberal uppfattning när det kommer till friheter.   

 

Rasistisk filosofi 

Under punkt 92 skriver Tyskland att de riktat åtgärder mot grupper som bedriver en 

rasistisk filosofi. Exempel på grupper som har blivit förbjudna med detta skäl är 

”Aachner Land”, ”Hamm” och ”Dortmund national resistance organisation”. Dessa 

organisationer ansågs vara högerextrema och förbjöds 2012.36  

 

Tyskland skriver att det räcket att organisationer bedriver en rasistisk filosofi för att de 

ska förbjudas. Återigen visar staten på exempel om hur de har förbjudit tre 

organisationer med skälet att de bedrivet en rasistisk filosofi. Här ser vi återigen hur 

långt Tyskland är beredda att gå när det kommer till att begränsa föreningsfriheten 

                                                 
35 Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention – Germany, UN 

Doc. CERD/C/DEU/19-22, 18 oktober 2013, s. 20. 
36 Ibid. s. 20 f. 
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vilket bidrar till att de har en socialdemokratisk uppfattning när det kommer till 

rasistiska organisationer.  

 

Politiska partier 

Under punkt 93 i rapporten hänvisar Tyskland till sina nationella lagar när det kommer 

till att förbjuda politiska organisationer. I deras federala konstitutionella domstols lag 

del 13 punkt 2 står det skrivet att den federala konstitutionella domstolen ska bestämma 

huruvida ett parti är icke-konstitutionellt och därmed i enlighet med punkt 2a utesluta 

dessa partier från statsfinansiering. I artikel 21 i Tysklands grundläggande lagar står det 

att politiska partier kan bli förbjudna ifall deras mål eller beteende hos deras anhängare 

försöker skada eller avskaffa den demokratiska ordningen eller äventyra med Tysklands 

existens. Men hindren för att förbjuda ett parti är höga för att det inte ska utnyttjas som 

ett maktmedel som det gjordes under den nationalsocialistiska diktaturen. Den federala 

konstitutionella domstolen ställer hårda och stränga krav för förbud mot politiska 

partier.37 

 

I sista rubriken skriver Tyskland om deras åtgärder för att begränsa politiska rasistiska 

organisationer. Politiska partier är mer skyddade än privata organisationer vilket gör att 

hindren för att förbjuda dem är höga. Däremot skriver Tyskland att det finns en 

möjlighet att förbjuda politiska partier ifall t ex deras mål eller beteende hos partiets 

anhängare försöker skada den tyska nationen. Därefter refererar staten till den delen i 

lagstiftningen som gör ett sådant förbud möjligt. Trots att Tyskland skriver att 

domstolen ställer hårda krav för ett förbud mot politiska partier framför de i sin rapport 

att möjligheten till ett sådan förbud finns. Därmed visar de på ett socialdemokratiskt 

förhållningsätt till rasistiska organisationer då de är villiga att förbjuda rasistiska partier.  

 

De resultat som kan framföras av hur Tysklands väljer att förhålla sig till rasistiska 

organisationer blir väldigt tydliga efter analysen. Tyskland ser allvarligt på rasistiska 

organisationer och är därmed öppna till ett förbud mot dem. Eftersom de är så pass 

öppna med ett förbud mot dem anser de att friheten från rasism står över 

föreningsfriheten. Enligt Kollmeyers teori går det därmed att dra slutsatsen att Tyskland 

                                                 
37 Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention – Germany, UN 

Doc. CERD/C/DEU/19-22, 18 oktober 2013, s. 21. 
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har en socialdemokratisk uppfattning när det kommer till ett förbud mot rasistiska 

organisationer vilket vi kunde se under samtliga rubriker.  

 

6. 3 Jämförelse  

 

Genom att undersöka kategoriseringarna och resterande material kan likheter och 

olikheter av materialet hittas. Den första vi kan konstatera är att de två staterna har två 

olika uppfattningar när de kommer till hur de förhåller sig till rasistiska organisationer 

och därmed föreningsfriheten. Sverige har en liberal uppfattning medan Tyskland har en 

socialdemokratisk uppfattning gällande ett förbud mot rasistiska organisationer. Detta är 

på grund av att Sverige inte tillämpar något direkt förbud gentemot rasistiska 

organisationer. Genom att hänvisa till nationella bestämmelser försöker de visa att de 

inte behöver tillämpa ett faktiskt förbud vilket Tyskland har gjort. Tyskland nämner 

uttryckligen hur de jobbar med att förbjuda organisationer som främjar rasism. Sverige 

nämner däremot aldrig om ett förbud eller rasistiska organisationer vid namn som de 

lyckats stoppa med hjälp av sin befintliga lagstiftning som de refererar till.  

 

En likhet som går att urskilja är att de båda staterna hänvisar i sina rapporter att de 

faktiskt följer förpliktelserna i artikel 4(b) men på olika sätt då Sverige hänvisar till 

bestämmelser i den nationella lagstiftningen och Tyskland hänvisar till organisationer 

som de förbjudit. Som vi kan se i kategorierna under den svenska rapporten presenteras 

olika bestämmelser som Sverige hänvisar till och menar att de omöjliggör för rasistiska 

organisationer att verka. Kategorierna under Tysklands rapport nämner istället olika 

organisationer som främjar eller uppmanar rasism som de förbjudit. Sverige hänvisar 

alltså till den nationella lagstiftningen och ger exempel på bestämmelser medan 

Tyskland visar på exempel på organisationer som de förbjudit i praktiken i deras rapport 

för att visa att de uppfyller kraven i artikel 4(b).  

 

En skillnad som går att se genom att studera materialet och kategorierna är att Tyskland 

tar upp möjligheten att förbjuda politiska organisationer som främjar rasism medan 

Sverige aldrig nämner politiska organisationer. Som vi såg i Bleich och Lamberts artikel 

är ett förbud mot politiska partier kontroversiellt då politiska partier utgör grunden för 

en demokrati. Enligt den liberala uppfattningen utgör ett sådant förbud också ett hot mot 
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åsiktsfriheten.38 Tyskland nämner att deras lagstiftning möjliggör ett förbud mot 

politiska organisationer vilket visar på vilken hög grad av socialdemokratisk uppfattning 

de har gällande rasistiska organisationer.  

 

Avslutningsvis skriver Tyskland mer om demokrati och använder det som ett skäl till att 

förbjuda grupper som utgör ett hot den. För dem gäller det alltså att skydda demokratin 

mot hot som riktar sig mot den. Eftersom Sverige har en liberal uppfattning försöker de 

skydda sin uppfattning av demokrati genom att inte försöka tillsätta några begränsningar 

på friheter. Likheten vi kan dra mellan staterna är att de båda är två demokratiska stater 

som värnar om sin demokrati. Men eftersom de har olika uppfattningar om demokrati, 

används olika åtgärder för att se till att den upprätthålls. För Tyskland gäller det att 

eliminera alla fiender till demokratin medan Sverige ser till att friheter som är grunden 

för demokratin enligt dem, bevaras. Därför hänvisar de till andra bestämmelser för att 

undvika en begräsning av föreningsfriheten.  

 

                                                 
38 E, Bleich, F, Lambert, ”Why are Rascist Assocaitions Free in Some States and Banned in Others? 

Evidence from 10 Liberal Democracies” West European Politics, 2013, Vol. 36, No. 1, s. 123. 
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7. Slutsats och diskussion 

 

I analysen gjordes en kvalitativ innehållsanalys på Sveriges och Tysklands rapport som 

var kopplade till ICERD och som sedan jämfördes med varandra. Analysen svarade på 

frågeställningen: Hur förhåller sig Sverige i jämförelse med Tyskland till rasistiska 

organisationer avseende artikel 4(b) i ICERD, genom att undersöka och tolka Sveriges 

och Tysklands formuleringar i rapporterna. Slutsatsen som kan dras är att Sverige har en 

liberal uppfattning när de kommer till hur de väljer att förhålla sig till rasistiska 

organisationer i jämförelse med Tyskland som har en socialdemokratisk uppfattning. 

Detta på grund av att Sverige inte vill implementera artikel 4(b) som innebär ett förbud 

mot rasistiska organisationer till skillnad från Tyskland som praktiserar förbudet. 

 

I analysen kom det fram till att Sverige ständigt hänvisar till den nationella 

lagstiftningen i sin rapport medan Tyskland skriver namn och årtal på organisationer 

som de faktiskt förbjudit. Lagstiftningen som Sverige hänvisar till begränsar endast 

organisationer med rasistisk karaktär för att ett uttryckligt förbud skulle krocka med 

Sveriges uppfattning om demokrati. Genom att göra om 4(b) till en yttrandefrihetsfråga 

kan de hänvisa till deras lagstiftning som begränsar yttrandefrihet. På så sätt framstår 

det som att Sverige tolkat artikel 4(b) så att deras lagstiftning täcker den. Tyskland å 

andra sidan skriver att de bekämpar rasistiska organisationer samt framför bevis för 

påståendet. Skälen till varför dessa länderna förhåller sig olika har att göra med de olika 

uppfattningarna staterna har gentemot organisationerna som har presenterats. Mycket 

har också att göra med att Tyskland är ett monistiskt system som betyder att de 

konventioner som staten skriver under blir direkt likställt med den nationella 

lagstiftningen.39 Sverige har däremot ett dualistiskt system som gör att de själva måste 

inkorporera eller transformera konventionerna till den nationella lagstiftningen ifall 

artiklarna i konventionen ska likställas med de nationella lagarna.40 Eftersom Sverige 

har valt att inte inkorporera artikel 4 i ICERD har de gjort bedömningen att 

bestämmelserna i den nationella lagstiftningen väger tyngre. Det sista möjliga skälet till 

varför staterna förhåller sig olika till temat är att Tyskland har haft en icke-demokratisk 

historia under 1900-talet i staten tillskillnad från Sverige.  

                                                 
39 Statens offentliga utredningar, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, SOU2010:70, s. 129. 
40 Ibid, s. 18 f. 
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För att göra en återkoppling till Bleich och Lamberts artikel ”Why Are Racist 

Associations Free in Some States and Banned in others?” kan vi få en förståelse till 

varför de två staterna har valt att förhålla sig olika till rasistiska organisationer. I 

artikeln poängterar författarna att det största skälet till att en stat tar till med åtgärder för 

att begränsa rasistiska organisationer, är att man har haft en icke-demokratiskt historia i 

staten under 1900-talet.41 I Tyskland har staten haft en sådan historia med det 

nationalsocialistiska partiet vid makten. Detta är ett starkt skäl till varför Tyskland har 

valt att införa hårda restriktioner mot grupper som är rasistiska och högerextrema för att 

se till att historien inte upprepar sig. Genom att tillåta ett förbud mot rasistiska 

organisationer till följ av att implementera artikel 4(b) ger staten dem ingen möjlighet 

till att få någon makt. Deras lagstiftning gör det möjligt att till och med förbjuda 

politiska partier som innehar rasistiska och/eller antisemitiska åsikter. Denna tydliga 

markering som Tyskland har satt visar hur mycket de värnar om sin uppfattning av 

demokrati. Sverige har däremot inte haft en liknande historia av en icke-demokrati och 

det kan därför vara skälet till varför de inte har lika hårda restriktioner mot rasistiska 

organisationer som Tyskland. Tvärtom kan en begränsning av en fundamental frihet, 

som föreningsfrihet i detta fallet, innebära styrning mot en icke-demokrati i staten.  

 

Ur Bleich bok ”The Freedom to Be Rascist?: How the Unites States and Europé 

Struggle to preserve Freedom and combat Rascism” kan vi dra en koppling mellan 

Svergie och det författaren skriver om den liberala synen på ett förbud mot rasistiska 

organisationer. Eftersom det har kommit fram till att Sverige har en liberal uppfattning 

gällande rasistiska organisationer stämmer det överens med att föreningsfriheten anses 

vara en av grundpelarna till demokratin hos den liberala uppfattningen.42 Bleich nämner 

återigen att historien spelar stor roll i hur man som stat väljer att införa restriktioner mot 

rasistiska organisationer.43 Som vi redan konstaterat stämmer hypotesen eftersom 

Tyskland som har en icke-demokratisk historia har infört ett förbud mor rasistiska 

                                                 
41 E, Bleich, F, Lambert, ”Why are Rascist Assocaitions Free in Some States and Banned in Others? 

Evidence from 10 Liberal Democracies” West European Politics, 2013, Vol. 36, No. 1, s. 144. 
42 E, Bleich, Banning i ”Banning Racist Groups and Parties” i The Freedom to Be Rascist?(Elektronisk 

Resurs): How the United States and Europe Struggle to Preserve Freedom and Combat Rascism, Oxford 

University Press, New York, 2011, s. 1. 
43 E, Bleich, Banning i ”Banning Racist Groups and Parties” i The Freedom to Be Rascist?(Elektronisk 

Resurs): How the United States and Europe Struggle to Preserve Freedom and Combat Rascism, Oxford 

University Press, New York, 2011, s. 24. 
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organisationer till skillnad från Sverige som inte haft en icke-demokratisk historia under 

1900-talet.  

 

Om vi jämför Sveriges tolkning av artikel 4(b) i ICERD med CERDs tolkning av 

artikeln i ”The Limitation Provisions of the International Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination” av författarna Mahalic kan vi se en tydlig 

distinktion. I artikeln står det att CERD har formulerat artikeln på så sätt att den ger 

prioritering till ett förbud mot rasistiska organisationer över den allmänna förklaringen 

som tar upp om yttrandefrihet och föreningsfrihet.44 Frihet från rasdiskriminering är 

alltså absolut och en avvikelse från den går inte att rättfärdigas på grund av att den 

begränsar andra friheter menar kommittén. Trots att Sverige inte direkt skriver att de 

inte väljer att fullfölja artikel 4(b) på grund av att den står i strid med föreningsfriheten 

går det att tolka från deras rapport att de gör det indirekt. Tysklands tolkning av artikel 

4(b) överensstämmer med CERDs tolkning av artikeln som menar att frihet från 

rasdiskriminering väger tyngre än föreningsfrihet. 

 

Vad skulle hända ifall Sverige, mot alla odds, följer sina förpliktelser enligt artikel 4(b) 

så som CERD tolkar den? Det är svårt att säga men en sak är säker och det är att en stor 

oenighet hade skapats när man ska besluta om vilka organisationer som ska förbjudas 

och vilka inte. Var går gränsen och vem gör gränsdragningen till rekvisiten? I nuläget är 

det i alla fall säkert att den lagstiftningen Sverige har nu inte är tillräcklig för att deras 

förpliktelser gentemot artikel 4(b) ska uppfyllas. Det har vi sett i kritiken som CERD 

har angivit Sverige angående de två senaste skrivna statsrapporterna. Men går det att få 

Sverige att inkorporera en artikel som inte stämmer överens med deras demokratiska 

uppfattning? För dem är det tydligt att en sådan inkorporering strider mot den liberala 

uppfattningen. Däremot om en inkorporering av artikel 4(b) skulle vara det enda sättet 

att stoppa rasistiska organisationer kanske det är värt att omvärdera denna uppfattning 

samt avvägningen mellan friheterna. Det är upp till staten själv att bestämma. För 

Tyskland är det tydligt att ett förbud mot rasistiska organisationer är nödvändigt 

eftersom de utgör ett hot mot demokratin som de värnar om på grund av sin historiska 

bakgrund. Deras socialdemokratiska uppfattning av demokratin tillåter begränsningar av 

liberala friheter mot deras definition av samhällets bästa.  

                                                 
44 D, Mahalic, J, Mahalic, Gambee, ”The Limitation Provisions of the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimintaion” Human Rights Quarterly, 1987, s. 90. 
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I slutändan handlar det om att väga olika friheter mot varandra, föreningsfriheten och 

friheten från rasism. I den här undersökningen har det tagits reda på vilka avvägningar 

som Sverige och Tyskland har valt att göra genom att studera deras formuleringar i 

rapporter gällande artikel 4(b) i ICERD. Efter att kommit fram till de olika 

avvägningarna som staterna har gjort går det att se vilka demokratiska uppfattningar de 

har gällande rasistiska organisationerna. Genom att ta reda på vilka demokratiska 

uppfattningar staterna har inom ett ämne kan man undersöka vidare huruvida de har 

samma uppfattningar kring liknande områden.  
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