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Så har regeringen försämrat yttrandefriheten
Yttrandefrihetkommittén förlag reulterade nätan enart i inkränkningar av ttrandefriheten och utfallet av
Mediegrundlagutredningen lev om möjligt ännu ämre, kriver Nil Funcke.
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elut om egränar de grundläggande fri- och rättigheterna har varit många de enate och åren. Och er lär de li (lä mer om framtida förämringar i
kommande text). Utredningdirektiv och uttalade amitioner från regeringen och oppoitionen får innetämningen att tundtal pendla från trötthet till
reignation.
Inte lir det ättre av att förämringarna i via fall tillkommit genom en ritande eredning, mot vedertagna fakta, utan tdliga motiv och i via fall utan en
någon motivering.
Till höten väntar det andra rikdagelutet om ändringar i trckfrihetförordningen och ttrandefrihetgrundlagen. Förlag från Mediegrundlagutredningen ka
realiera och örja gälla från årkiftet. Preci om när det gällde Yttrandefrihetkommittén förlag 2012 är det å gott om endat inkränkningar om livit
propoition och elut.
fter Yttrandefrihetkommittén ck ig den grundläggande regeln om okuldpreumtion en knäck. Idag är det lättare för den enkilde om tappat i ett
trckfrihetmål mot ett mamedieföretag att lippa etala motparten rättegångkotnader. Den friade tra a. amtidigt vidgade möjligheten för taten att ta
parti för en enkild i förtalmål. Tidigare gällde att endat när det var påkallat från allmänna npunkter och det funnit ”ärkilda käl” kunde JK väcka åtal. JK
har varit mcket retriktiv med att ta parti för enkilda. Förutom i fallet med Mikael Perrandt har JK endat väckt åtal i ömmande fall. Nu änk kravet för när
JK ka kunna ta parti för en enkild i förtalmål genom att kravet på ärkilda käl ta ort.
tt annat exempel om emanerar från Yttrandefrihetkommittén är det förämrade kddet för den om lämnar uppgifter till utländka korrepondenter i verige.
Det gör för att verige ka kunna itå andra länder med rättliga åtgärder på ttrandefrihetområdet. Förändringen har inte motiverat av konkreta fall och inte
värderat utifrån följderna för oppoitionella i land kt.
Förlag från kommittén om ftade till att tärka ttrandefriheten, om att tärka rätten att ditriuera krifter, införa en egränningregel för
grundlagändringar, korrigera anvarförhållandena för dataaer, komma tillrätta med anvarfrågor för dataaer och tärkt kdd för taltidningar lade regeringen
däremot åt idan.
Utfallet av Mediegrundlagutredningen lev om möjligt ännu ämre.
• Det på ikt allvarligate är att den ärkilda rättegångordningen i trck- och ttrandefrihetmål med jurprövning undergräv. Jurförfarandet använd ara vid
ttrandefrihetmål i verige och ftet är att ge trck- och ttrandefriheten extra kdd. Men om ett led i anpaningen till U och det internationella amaretet
menar utredningen och regeringen till killnad mot till exempel Yttrandefrihetkommittén att jurförfarandet inte längre ka e om en grundläggande
rättprincip. Anledningen är att man vill vidga möjligheterna för venka mndigheter att kunna itå andra länder med till exempel utredningåtgärder och
tvångmedel och då kulle jurförfarandet tå i vägen när man vill göra det inom ttrandefrihetområdet. Men elutet undergräver jurintitutet tatu och kan
vara förta teget mot de avka ande.

• På tterligare ett område är förändringarna av mer etdelefull karaktär på ikt. Yttrandefrihetgrundlagarna har med några peci ka undantag, till exempel
alkohol och toakreklam, alltid varit linda för innehållet i ett ttrande. Att låta ändamålet med ett ttrande avgöra om det är kddvärt eller inte må vara
vacker tanke. Men ex tatliga utredningar har kontaterat att en reglering om gger på innehållet i ett ttrande inte kan införa utan att ttrandefriheten
påtagligt egräna. Men från årkiftet inför en n delegationregel om inneär att det lir möjligt att i lag tälla krav på och utformningen av varningtexter,
innehålldeklarationer och andra uppgifter om det ehöv ur land annat konumentkäl. Förändringen kan tcka marginell eller till och med god. Men det är
om vi ka e förta teget mot en mer generell reglering för att U-anpaa grundlagen.
• Utan att ha varit föremål för en kommittéutredning vidga, utan motivering och utan att ehovet kartlagt, vad om ka ane utgöra olaga hot. Förlaget
kommer från en enamutredare med helt andra perpektiv än ttrandefrihetintreet men får nu direkt genomlag i grundlagarna. n ordning om utgör ett
avteg från den venka traditionen om att ttrandefrihetfrågor ka utreda av en kommitté med ttrandefrihetintreet om ledtjärna. akvägen inför en
etämmele om vidgar vad om ka utgöra olaga hot. Rekviitet ”allvarlig fruktan” erätt med ”allvarlig rädla”. amtidigt lir andra fridrott trck- och
ttrandefrihetrott.
• ”Kränkande tillmäle” erätt i förolämpningfall med ”nedättande uttalanden”. Det vidgar det tra ara området och öppnar för oföruteara tolkningar. ådana
förändringar ör om de ane nödvändiga enart genomföra utanför grundlagarna hägn. Om det enare uppkommer ehov och är motiverade trot
ttrandefrihetintreet fört därefter införa i grundlagarna. Det är om era utredningar, land annat Mediegrundlagutredningen, kontaterat inte i medier med
det extra tarka grundlagkddet om till exempel kränkningar av enkilda peroner integritet förekommer.
• Vierligen har rikdagen agt nej till förlaget att undanta dataaer om till exempel Lexae från grundlagkddet. Förlaget var förankrat ho amtliga
partier i kommittén utom verigedemokraterna. Men allianpartierna inåg hur illa genomtänkt det var och därför toppade det i kontitutionutkottet. Däremot
kluade rikdagen införandet av en delegationetämmele om inneär att det i lag kan göra tra art att lämna uppgifter om enkilda etika urprung,
politika åikter, religiö och loo k övertgele om uppgifterna o entliggör å att de kan ammantälla. ådana ammantällningar kommer inte längre att ha
grundlagen kdd och kulle kunna töja till att trä a även etalerade medier kartläggningar och grankningar. Frågan om att undanta via dataaer från
mediegrundlagarna har heller inte helt övergett. Partierna i kontitutionutkottet har enat om att låta utreda det på ntt.
ammantaget en dter ild av hur regeringen och tora delar av oppoitionen hanterar ttrandefriheten. åde när det gäller förlagen i ak, riten på motiv och
det ätt de tagit fram.
Nil Funcke, journalit och ttrandefrihetexpert
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Ytterligare försämringar av yttrandefriheten att vänta
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fter två utredningar om reulterat i förvagningar av trckfrihetförordningen och
ttrandefrihetgrundlagen är det dag igen, kriver Nil Funcke.
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