Information till dig som ska delta
i NMR:s demonstration
Polisens uppdrag är att försäkra alla människor grundlagsskyddade
rättigheter att demonstrera, yttra sig och mötas på ett fredligt sätt.
Polisregionen har gjort en analys av rättsläget när det gäller brottet hets mot folkgrupp.
Det finns ett vägledande avgörande från Högsta domstolen med ett konstaterande om
att indirekt åsiktsyttring genom bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel kan
ses som ett meddelande i lagens mening. Om ett sådant meddelande lämnas i ett sammanhang och på ett sätt som ger en tydlig koppling till Nazityskland och Tredje riket
kan en person som bär emblem eller uppträder i viss klädsel göra sig skyldig till hets
mot folkgrupp. Även bärande av märken som inte ensamma kan anses sprida ett meddelande av angivet slag kan innebära en sådan spridning när de bärs tillsammans med
t.ex. klädsel av viss färg och visst snitt. Det finns alltså utrymme att väga in olika faktorer till en samlad bedömning.
Brottet hets mot folkgrupp är en brottslig gärning som utförs av en individ. Därför
måste omständigheter som Högsta domstolen beskriver sättas i ett sammanhang som
utgår från iakttagelser vid ett specifikt tillfälle och mot en specifik individ. Av den anledningen kan vi inte i förväg säga exakt var gränsen till brottslig handling går. Vi vill dock
upplysa om att vi under demonstrationen kommer att vara särskilt uppmärksamma på
sådana företeelser och vill därför till deltagarna i NMR-demonstrationen säga följande.
Om ni inte vill riskera att rapporteras för hets mot folkgrupp
• Uppträd inte i uniformerad klädsel som vid en samlad bedömning skulle kunna kopplas till former och utseende i nationalsocialistiska demonstrationer under 1930- och
1940-talen.
• Utöva inget uniformt uppträdande, t.ex. taktfast marsch med fanor och sköldar eller
gemensamma hälsningsrop, som vid en samlad bedömning skulle kunna kopplas till
demonstrationsformer och uppträdande vid nationalsocialistiska demonstrationer
under 1930- och 1940-talen.
• Använd inte emblem, tecken eller andra attribut som kan uppfattas som ersättningssymboler för t.ex. hakkors eller andra nationalsocialistiska symboler.

Har du frågor, vänd dig till en polis nära dig.

Information till dig som ska delta
i en motdemonstration
Polisens uppdrag är att försäkra alla människor grundlagsskyddade
rättigheter att demonstrera, yttra sig och mötas på ett fredligt sätt.
En inte tillståndsgiven demonstration omfattas i princip av samma rättigheter och skydd
som en tillståndsgiven. Det som kan uppstå är att en tillståndsgiven demonstration har
företräde framför en inte tillståndsgiven i det fall det skulle uppstå konkurrens om t.ex.
plats eller tid. Den som anordnar en demonstration utan att söka tillstånd kan straffas
för det men de som bara deltar i den gör sig inte skyldig till något brott.
Vi vet erfarenhetsmässigt att det kan uppstå oroligheter när organisationer som NMR
demonstrerar och möts av motdemonstrationer. Flertalet av motdemonstranterna har
inget annat mål än att protestera mot NMR men det finns också grupper av våldsamma
motdemonstranter som tillgriper våld i dessa sammanhang. Lyckas man inte komma åt
huvudmotståndaren NMR kan man istället ge sig på polisen, förbipasserande som man
tror sympatiserar med NMR eller föröva skadegörelse på olika sätt. Dessa grupper söker
ofta stöd och skydd av den större motdemonstrationen.
• Ge inte våldsamma motdemonstranter stöd och skydd i er demonstration. Om
polisen slipper ingripa mot ordningsstörningar kan vi istället använda vår resurs till att
dokumentera och ingripa mot eventuell brottslighet som begås, t.ex. brottet hets mot
folkgrupp.
• Ta aktivt avstånd från våldsamma motdemonstranter t.ex. genom att be dem ta av sig
sin maskering eller att lägga ifrån sig stenar och flaskor. Fungerar inte det så ta passivt avstånd från dem genom att ignorera dem och dra er undan från dem.
• Den som med oväsen eller på annat sätt stör ett tillståndsgivet möte kan bli avvisad
och rapporteras för störande av allmän sammankomst.

Har du frågor, vänd dig till en polis nära dig.

