
IFRÅGASATT YTTRANDEFRIHETSBROTT 
(HETS MOT FOLKGRUPP) 

Justitiekanslems beslut 

Förundersökning inleds inte. 

Ärendet 

Til l Justitiekanslern har inkommit två anmälningar gällande hets mot folk
grupp. Anmälningarna avser en krönika publicerad på tidningen Expressens 
hemsida www.expressen.se med rubriken " V i har nått en punkt då alla an
strängningar måste göras för att förhindra katastrof. I krönikan anges bl.a. 
följande "Shiiterna anser att Israel måste förintas, alltså att varje man, 
kvinna eller barn måste mördas. Ja, de tycker så - svårt att förstå för en 
svensk-men de tycker så. På allvar. De vill se ett berg av brinnande lik... " 

Justitiekanslern har vid sin prövning haft tillgång t i l l den aktuella krönikan. 

Justitiekanslems bedömning 

Expressens hemsida omfattas av yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) bestäm
melser och det ankommer därmed på Justitiekanslern att ta ställning t i l l an
mälan. 

Den genom YGL grundlagsfästa principen om yttrandefrihet utgör en viktig 
grundval för f r i debatt och åsiktsbildning. Syftet med lagstiftningen om hets 
mot folkgrupp har inte varit att motverka kritik av folkgrupper eller av skil
da företeelser knutna t i l l grupperna. Begreppet missaktning måste därför 
tolkas med viss försiktighet, vilket bl.a. innebär att inte alla förnedrande el
ler nedsättande yttranden är att bedöma som hets mot folkgrupp. Att det 
finns olika åsikter i samhället om det befogade i ett kritiskt yttrande är en 
omständighet som saknar betydelse för frågan om yttrandet är straffbart. 
Även för sådana yttranden som av en bred allmänhet uppfattas som stötande 
eller direkt missvisande finns det ett vidsträckt utrymme (jfr Holmqvist 
m.fl., Brottsbalken - En kommentar, s. 16:36 f , och Axberger, Tryckfrihe
tens gränser, s. 209 f ) . 

Postadress Gatuadress Telefon (växel) Telefax E-post 
Box 2308 Birger Jarls Torg 12 08-405 10 00 08-723 03 57 registrator@justitiekanslern.se 
103 17 STOCKHOLM 



2 

Bedömningen av om ett yttrana 
bart bets mot tolkgrnpnsk^ 
dörrmmgarsomEmopado 
8051oebll^ Det irmebärbka. att ett yttrande inte kan anses brottslig 
detta sknlleirmebära ett oproportionerligt intrångiyttrandetribet^^ 

Utövermeddelandetsinnebåll ska särskilt beaktas vem det riktar sigtill, 
dess syfte samtivilketsarrrmarmang det sprids.Yttrandefrib^ 
starkare när ett meddelande bar sprittsiettgrnndlagsskyddatmedinm än an
nars.Oeb yttrandetribeten är särskilt starknär det gällerpolitiskaytt^ 
oeb debattitrågor av allmänt intresse. 

Den aktnellal^önikan är ett inläggidebattenl^ing de rådande spänningarna 
mellan de två staterna Israel oeblran.Denbartokns på ledningenilran 
samt Irans påståddakärnvapenprogram.Krönikanbar ett tydligt politiskt 
bndskap. Med beaktande av detta, samt med beaktande av vad som ovan 
sagts, anserJnstitiekanslern att uttalandet inte gårntövervad som ärtillåtet 
att nttryeka inom ramen tor den tryek-oebyttrandetribetsrättsli^^ 
em 

Någon tornndersökning ska därtor inte inledas. 

Ärendet bar toredragits av kanrmarrättsassessornMarens Agnvall.Ibered-
ningenbar även deltagit byråebeten Daniel Kjellgren. 
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