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FÖRSTÄRKER
BODSTRÖ SAMHÄLLET.
Justitieminister

Morgan Johansson
och statsminister
Stefan Löfven
är demokratiskt
ovarsamma, menar

Nils Funcke.
Foto:TT

det sta genomförjust nu efan öfven
QC^ Morgan Johansson en rad ihskrän nirigar i den svenska tryck- och yttrandefri,

..

ävenföryttranden i grundlagsskyddade

tanke och leder bära tffl att grupperna
skaffar nya symboler. .
Demonstrationsfriheten utgör en av de

medier.
Förändringar av grundlagarna har av
tradition som regel föregåtts av parlamentariskt sammansatta utredningar
och inte av ensamutredare. Utredaren

grundläggandefri- och rättigheterna.
Polisen kan styra tid och plats för en
demonstration om det finns risk för

heten.
^'

bjudas. Det ären lika from som hopplös

,

c e skriver på pressfrihetens dag
omsreger gens demo rätiskt ovarsamma

sådanaordningsstorningarsomden inte
kan hantera. Men myndigheten fårinte
ta någonovidkommandehänsyntill

frahifsir .

Vi ska inte ha en politiserad
polis. Morgan Johanssonär
öppenföratt ändrai ordningslagenföratt begränsa

Justitienninister

n Johansson

(S) har visat sig utgöra en olycklig kom-

binationav enjustitieminister som
begränsarfri- och rättigheternasamtidigt so^Qy^EväfcRingén förstärks. De
rättigheterhansföreträdareLennart
Geijer förstärktemonterar hanned

bisats utan an övervägaföljderna.
»tustitiekanslern, JK, har mot sin
utta-yckligarekommendationfått en

y, y^tt-variant av "åtalsrätten" i yttrande-

^ ftihétsmål.Genom att meddelaunderrättelsekan JKfåbort en publicering
utanåtalnärförutsättaiingarnaför en
och "Bodströmsamhället"som Thomas
juryfällningär svaga.AUautgivare stod
inte emot närJKprövadebestämmelsen
Bodströmtrodde sigha byggtklart för-förstagången.De användeden harvärja
stärkerregeringenLofven ochjustitiesom bestämmelsenger. Reglernaunderministern.
"
; ;
gräver grundprmcipen om ensamansvar.
Förändringarnaärmånga.Vissa
Förbudet att tillhandahålla databaser
ärbetydande i sigmedanandra synes
med känsliga uppgifter om enskilda är så
marginella. I mångafaUtillkommer de
allmänt formulerat att det kan användas
genombristande beredning, utan tydliga
mot mediernas publiceringar av sammotiv och i vissafaUutan motivermg.

Rättsprincipenom "oskuldspresum-

manställning av brottslingar. Visserligen

tion" innebär att den som inte dömts för
ett brott inte ska straffas. l ett yttrandefrihetsmål kan den som åtalas men frias
för förtal trots det tvingas betala sina

säger regeringen att det i "normalfallet"

egna rättegångskostnader.
Skyddetför den som lämnaruppgifter
tiU utländskakorrespondenter i Sverige
harförsvagats.Förändringenmotiveras
med att Sverige i större utsti-äckningska
kunna bistå utländska stater med utredningsåtgärder. Förslaget har inte motive-

råts medbeläggförkonkreta behov och
heller inte värderats hur det påverkar

möjlighetenförpersoner i exil att driva
opinion.

Den särskildarättegångsordningen
med juryprövning och en exklusiv åklagare i yttrandefrihetsmålhar sedan
börjanav 1800-taletsetts som en
grundlägganderättsprincip. Som ett led i

EU-anpassningenskriverregeringen
bort den som en rättsgrundssatsi en

som har i uppdragatt se överstraffansvaret för hets mot folkgrupp och ett
förbudförvissasymboler harfått regeringens mandatatt föreslåändringar
i grundlagtrots att det sitter en parla-

åsiktersom demonstranterna företräder.

mentarisk komminé som
.

- -g" utrederyttrandefrihetsgrundär

nazisternas demonstra-

lagarna.
Regeringenhar ti*ots en
viss skepsisbeslutat utreda

1C

tionsrätt.

införandet av kronvittnen och anonyma vittnen.

Skollagenshuvudregelär
numera utformad såatt par-

Två åtgärdersom rymmer
mycket stora rättssäkerhets-

tier som inte är parlamen-

tariskt representeradekan
utestängasfrånatt delta i

O
vissa

skolvalen utan att det anses

strida mot kravet påobjektivitet ochlikabehandling.Ett synsättsom
bibringareleverna tron att allmännaval
handlar om att omfördela mandaten mel-

lan de somredan sitter i riksdagen

problem. AUa tvångsmedel tenderar att drabbas av

en tillämpnings-ochändamålsglidning.De införsför
att lösaett problem men visar sigkunna
användas för ett annat. KontroUfunktionerna tenderar å andra sidan att inte
räckatm.

eller kommunfullmäktige.

Enligtförslagska polisen kunna
få del av uppgifter inhämtade av

Denuvarande yttrandefrihets-

grundlagarnainnehållerrepres-

het och samhälletsgrundläggande

siva åtgärdersom möjlighetatt
dra in utgivntngsbevis ochsändningstillstånd.Deöppnarförlångtbrott inletts. Uppgifternafrån
gåendestyrnmg ochkonta-oll av
signalspaningen ska inte få
etermedierna. Enmöjlighetsom
användasför att utreda brott men
användsgenom Granskningsnämneftersom signalspaningen omgär- Nils Funcke
das av stark sekretess blir det inte ärjournalist denförradioochtv. Men i stäUet
och tryckföratt rensalagarnafrånhistorisk
möjligt för en åtalad att få en
och ynrande- slaggfrån 1800-taletväntarnya
rättvis rättegångdärbevis vars
frihetsexpert inskränkningar.
tillkomst inte kan granskas och
Påpluskontot för regermgen
värderasblir möjlig.
finns den välkomna men synnerligen senTrots direktiv tUl utredningaratt låta
färdiga och mte helt fuUgångna rätten till
grundlagarnaligga orördahar regermsyn i vård, skolaochomsorg somfinaningenaccepteratförslagsom begränsar
sierasmedoffenäigamedelmen drivs i
rättigheterna. Ett exempel är Integritet
och sto-affskydd(SOU2016:7)som föreprivat regi.
Regeringen Löfven och hans justitieslogatt tröskehiförvad som ska anses
minister är demokratiskt ovarsamma.
utgöra förolämpning och olaga hot sänk-

värderingar.

tes även inom det extra starka grundlags-

inte ska drabba traditionell journalistisk
verksamhet men vad som är normalt kan
skifta övertid.

Statligprövningav vad som är god
pressetik införsi reglerna fördet nya
mediestödet. Enligt regeringens intentio-

ner ska det ävenkomma att gäUadet traditionella presstödetdärkravet for att få
stöd hittills varit utformat efter formella

krav utan hänsyntill innehålletskvalitet
eller etiska nivå. Det ärförstagångenetiken dagspressenprövasi vart fall sedan
mitten av 1800-talet.
Stöd till trossamfund, litteratur och

opinionsbildningbörenligt regeringen
i fortsättningen inte utgå till verksamheter som till exempel motverkar jämställd-

Regeringen vUl ha tydliga regler för
vUka nazistiskasymboler som ska för-

FRAgenom signalspaningäven

efter att en förundersökning om

skyddadeområdet. Utan någonsaklig
motivering vidgas det straffbara området

NilsFunc
kultur@expressen. se

NilsFunckeärjournalistochtryck-ochynrandefrihetsexpert.

