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Tjänsteman agerade efter 
samråd med Freivalds
Godkände kontakt om Sverigedemokraternas hemsida
Utrikesminister Laila Freivalds när-
maste politiske tjänsteman hand-
lade inte på egen hand när han 
kontaktade företaget som stängde 
Sverigedemokraternas hemsida. 
R&D kan i dag berätta att Stefan 
Amér hade samrått med Freivalds 
innan han agerade.

I början av FebruarI när det fortfaran-
de stormar kring Jyllands-Postens pu-
blicering av Muhammedteckningarna 
utlyser Sverigedemokraterna en teck-
ningstävling. Säkerhetspolisen, som 
håller ett öga på Sverigedemokraterna, 
försöker få Justitiekanslern att ingripa 
mot en tänkt publicering. JK avvisar 
framstöten eftersom det skulle strida 
mot grundlagen.

På utrikesdepartementet är aktivite-
ten hög. Vad kan göras för att skydda 
svenska intressen? Sveriges beskick-
ningar får instruktioner om höjd bered-
skap sedan ambassadbyggnader stor-
mats och satts i brand.

När Sverigedemokraterna publicerar 
en teckning på sin hemsida tar Stefan 
Amér kontakt med företaget, Levonline, 
som har hemsidan på sin server. Han 
erbjuder företaget information och träf-
far vd:n i företagets lokaler samma dag. 
Även Säkerhetspolisen kontaktar före-
taget.

KonTaKTerna sluTar med att Sveri-
gedemokraternas hemsida släcks.

Ett otillbörligt ingrepp i strid med 
tryck- och yttrandefriheten? Ja, menar 
bland annat en rad publicister. Folkpar-
tiets Cecilia Wigström går hårt åt Laila 
Freivalds i riksdagen och partiledaren 
Lars Leijonborg anmäler utrikesminis-
tern till KU.

I Dagens Eko den 10 februari demen-

terar Laila Freivalds kraftfullt att hon 
skulle känt till Stefan Amérs kontakt i 
förväg.

– Jag vet inte vad alla tjänstemän gör, 
svarade hon på frågan hur det kunde 
komma sig att hon inte kände till Amérs 
agerande.

Det upprepas av statsminister Göran 
Persson den 15 februari. ”Det har aldrig 
sanktionerats av utrikesministern”, sä-
ger Persson enligt TT.

Statsministern fördömde också i 
mycket starka ordalag Amérs ”aktivite-
ter”.

– Ibland är viljan till insats större än 
omdömet, sade statsministern och till-
lade att UD ska hålla sig borta från 
tryckfriheten ”detta var ett mycket 

olämpligt agerande” underströk Pers-
son.

Wigström förklarade i riksdagen att 
hon hoppades att de kommande KU- 
utfrågningarna skulle ge svar på utri-
kesministerns inblandning. 

Men svaret finns i det yttrande UD:s 
rättschef Carl Henrik Ehrenkrona sänt 
till JK:

”Den 8 februari kontaktade en tjäns-
teman i departementet, efter samråd 
med utrikesministern, företaget som 
hyste hemsidan.”

Amér hade alltså inte agerat på eget 
bevåg och efter eget omdöme när han 
ringde företaget. ”Efter samråd” inne-
bär att Freivalds gett klartecken åt Amér 
att informera Levonline om utrikesled-

ningens syn på Sverigedemokraternas 
publicering och hur det kunde hota 
svenskar och svenska intressen utom-
lands.

enlIgT ehrenKrona har Amér inte gjort 
något fel. Det har inte varit frågan om 
några som helst påtryckningar utan en-
dast en förfrågan om företaget önskade 
information om läget. Amér ska också 
vid träffen ha poängterat yttrandefrihe-
tens värden.

”Ingenting har framkommit som ty-
der på att företaget skulle ha känt sig 
utsatt för påtryckningar att stoppa pu-
bliceringen. Enligt departementets 
uppfattning saknas skäl till kritik av 
tjänstemannens åtgärder” avslutar Eh-
renkrona yttrandet till JK.

NiLS FUNcke

dag För dag

● 3 FebruarI.	sverigedemokraterna	
publicerar	en	bild	på	muhammed	från	
sin	teckningstävling.
● 8 FebruarI	kontaktar	ud:s	stefan	
amér	Levonline	aB	som	hyste	sveri-
gedemokraternas	hemsida.	Företaget	får	
också	information	från	säkerhetspolisen.
● 9 FebruarI.	Levonline	stänger	sve-
rige-demokraternas	hemsida.
● 10 FebruarI.	utrikesminister	Laila	
Freivalds	förnekar	att	hon	känt	till	att	
amér	kontaktat	företaget.
● 11 FebruarI.	Folkpartiets	ledare	Lars	
Leijonborg	anmäler	utrikesministern	till	
ku	för	granskning	om	hennes	agerande	
vid	stängningen	av	hemsidan.
● 15 FebruarI. statsminister	göran	
persson	kritiserar	i	mycket	starka	ord	
amérs	agerande.
● 15 FebruarI. Justitiekanslern	inleder	
sin	utredning	om	stängningen	och	om	
amér	eventuellt	gjort	sig	skyldig	till	
tjänstefel.
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Under våren och försommaren kan 
allt fler fåglar dö i fågelinfluensa. 
Det kan nu bli beredskapspoli-
sens lott att plocka upp de döda 
fåglarna eftersom den ordinarie 
polisen behövs till annat.

Det är polisens uppgift att biträda 
Jordbruksverket och spärra av områden 
där misstänkt fågelvirussmitta finns 
och samla upp de döda fåglar som 
misstänks vara smittade.

Arbetet är både tids- och resurskrä-

vande, och Rikspolisstyrelsen (RPS) 
har nu begärt hos regeringen att i stäl-
let få använda den särskilda bered-
skapspolisen till dessa arbetsuppgif-
ter.

Beredskapspolisen tillhör försvaret, 
men är obeväpnad, och består av 1 500 
före detta värnpliktiga som i dag har 
civila yrken.

De har unDer åren 2004–2005 utbil-
dats och övat utrymning, bevakning 
och registrering på ett sätt som RPS an-

ser passar bra i samband med utbrottet 
av fågelinfluensa.

– Skälet är också att man inte ska be-
höva använda polisen till den här ty-
pen av okvalificerade arbetsuppgifter, 
och polisens ordinarie arbetsuppgif-
terna ska inte bli lidande, säger Stefan 
Eurenius, ämnessakkunnig på justitie-
departementets enhet för polisfrågor. 

I vanliga fall ska vart och ett av lan-
dets 21 polisdistrikt vid behov begära 
att få använda beredskapspolisen, men 
i det här fallet med fågelinfluensan gör 

regeringen av praktiska skäl ett undan-
tag och ger ett tidsbegränsat tillstånd 
för samtliga polisdistrikt att använda 
sig av beredskapspolisen fram till den 
30 november i år.

rps menar att sannolikheten är hög 
att det blir många konstaterade utbrott 
av fågelinfluensan under våren och 
sommaren på skilda platser i landet, 
och polisen vill vara förberedd för att 
hantera en sådan situation.

Inga-LILL Hagberg

polisen ska slippa plocka upp döda fåglar

tjänsteman agerade efter 
samråd med Freivalds
Godkände kontakt om Sverigedemokraternas hemsida
Utrikesminister Laila Freivalds 
närmaste politiske tjänsteman 
handlade inte på egen hand när 
han kontaktade företaget som 
stängde Sverigedemokraternas 
hemsida. r&D kan i dag berätta 
att Stefan amér hade samrått med 
Freivalds innan han agerade.

i början av Februari när det fortfa-
rande stormar kring Jyllands-Postens 
publicering av Muhammedteckning-
arna utlyser Sverigedemokraterna en 
teckningstävling. Säkerhetspolisen, 
som håller ett öga på Sverigedemokra-
terna, försöker få Justitiekanslern att 
ingripa mot en tänkt publicering. JK 
avvisar framstöten eftersom det skulle 
strida mot grundlagen.

På utrikesdepartementet är aktivite-
ten hög. Vad kan göras för att skydda 
svenska intressen? Sveriges beskick-
ningar får instruktioner om höjd be-
redskap sedan ambassadbyggnader 
stormats och satts i brand.

När Sverigedemokraterna publicerar 
en teckning på sin hemsida tar Stefan 
Amér kontakt med företaget, Levonli-
ne, som har hemsidan på sin server. 
Han erbjuder företaget information 
och träffar vd:n i företagets lokaler 
samma dag. Även Säkerhetspolisen 
kontaktar företaget.

KontaKterna slutar med att Sveri-
gedemokraternas hemsida släcks.

Ett otillbörligt ingrepp i strid med 
tryck- och yttrandefriheten? Ja, menar 
bland annat en rad publicister. Folk-
partiets Cecilia Wigström går hårt åt 
Laila Freivalds i riksdagen och partile-
daren Lars Leijonborg anmäler utri-
kesministern till KU.

I Dagens Eko den 10 februari de-

menterar Laila Freivalds kraftfullt att 
hon skulle känt till Stefan Amérs kon-
takt i förväg.

– Jag vet inte vad alla tjänstemän gör, 
svarade hon på frågan hur det kunde 
komma sig att hon inte kände till 
Amérs agerande.

Det upprepas av statsminister Göran 
Persson den 15 februari. ”Det har ald-
rig sanktionerats av utrikesministern”, 
säger Persson till TT.

statsministern FörDömDe också i 
mycket starka ordalag Amérs ”aktivite-
ter”.

– Ibland är viljan till insats större än 
omdömet, sade statsministern och till-
lade att UD ska hålla sig borta från 
tryckfriheten ”detta var ett mycket 

olämpligt agerande” underströk Pers-
son.

Wigström förklarade i riksdagen att 
hon hoppades att de kommande KU- 
utfrågningarna skulle ge svar på utri-
kesministerns inblandning. 

Men svaret finns i det yttrande UD:s 
rättschef Carl Henrik Ehrenkrona sänt 
till JK:

”Den 8 februari kontaktade en tjäns-
teman i departementet, efter samråd 
med utrikesministern, företaget som 
hyste hemsidan.”

Amér hade alltså inte agerat på eget 
bevåg och efter eget omdöme när han 
ringde företaget. ”Efter samråd” inne-
bär att Freivalds gett klartecken åt 
Amér att informera Levonline om utri-
kesledningens syn på Sverigedemokra-

ternas publicering och hur det kunde 
hota svenskar och svenska intressen 
utomlands.

enligt ehrenKrona har Amér inte 
gjort något fel. Det har inte varit frågan 
om några som helst påtryckningar utan 
endast en förfrågan om företaget öns-
kade information om läget. Amér ska 
också vid träffen ha poängterat yttran-
defrihetens värden.

”Ingenting har framkommit som ty-
der på att företaget skulle ha känt sig 
utsatt för påtryckningar att stoppa pu-
bliceringen. Enligt departementets 
uppfattning saknas skäl till kritik av 
tjänstemannens åtgärder” avslutar Eh-
renkrona yttrandet till JK.

nILS FUncke

Dag För Dag

● 3 Februari.	sverigedemokraterna
publicerar en bild på	muhammed från
sin teckningstävling.
● 8 Februari kontaktar	ud:s	stefan
amér Levonline	aB som hyste	sveri-
gedemokraternas hemsida. Företaget får
också information från	säkerhetspolisen.
● 9 Februari. Levonline stänger	sve-
rige-demokraternas hemsida.
● 10 Februari.	utrikesminister Laila
Freivalds förnekar att hon känt till att
amér kontaktat företaget.
● 11 Februari. Folkpartiets ledare Lars
Leijonborg anmäler utrikesministern till
ku för granskning om hennes agerande
vid stängningen av hemsidan.
● 15 Februari. statsminister	göran
persson kritiserar i mycket starka ord
amérs agerande.
● 15 Februari. Justitiekanslern inleder
sin utredning om stängningen och om
amér eventuellt gjort sig skyldig till
tjänstefel.”jag vet inte vad alla tjänstemän gör”, förklarade utrikesminister laila Freivalds 

den 10 februari. 
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