Hatbrottsgruppen
Stockholm
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De mänskliga rättigheterna
Rätten att inte bli diskriminerad
• Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att
ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina
rättigheter på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet,
funktionshinder, sexuell läggning eller politisk eller annan
uppfattning.
• Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för
de mänskliga rättigheterna.
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Hatbrott - vad är det?
Motivbrotten
• Alla brott, från klotter till mord.






hudfärg
nationellt eller etniskt ursprung
religion
sexuell läggning eller
annan liknande omständighet

”Rena” hatbrott
 Hets mot folkgrupp
 Olaga diskriminering
 Förolämpning
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Straffskärpning
BrB 29 kap 2§ 7p
Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan
av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas
Om ett motiv för brottet varit att kränka en person, folkgrupp eller en annan sådan
grupp av personer p.g.a.
 Ras
 Hudfärg
 Nationellt eller etniskt ursprung
 Trosbekännelse
 Sexuell läggning
 Annan liknande omständighet
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”Rena” hatbrotten
Hets mot folkgrupp, BrB 16 kap 8 §
1.

Ske genom uttalande eller meddelande som sprids räcker att det
sprids bland allmänheten (ej direkt riktat), mer än ett fåtal, gäller ej
det privata området
2. Bestå i hot eller uttryck för missaktning
(behöver ej vara brottet olaga hot
3. Avse folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med
anspelning på
• hudfärg
• nationellt eller etniskt ursprung
• religion
• sexuell läggning
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”Rena” hatbrotten
Olaga diskriminering, BrB 16 kap 9 §
1.
2.

I näringsverksamhet
Vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning
Diskriminerar (missgynnar) någon pga
• hudfärg
• nationellt eller etniskt ursprung
• religion
• sexuell läggning
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”Rena” hatbrotten
Förolämpning BrB 5 kap 5§
Ägnat att såra annans subjektiva ära genom kränkande tillmäle eller beskyllning
A.

Målsägandebrott (endast målsägande väcka enskilt åtal)

B.

Allmänt åtal får väckas om
1.
Målsägande under 18 år
Målsäganden har angivit brottet till åtal
2.
Förtal och grovt förtal
Förolämpning mot någon
• i myndighetsutövning
• ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, religion, sexuell läggning
3.
Åtal av särskilda skäl påkallat ur allmän synpunkt
• vid systematiska förolämpningar under en viss tid
• vid mycket allvarliga förolämpningar av särskilt kvalificerat slag
• en persons hela sociala existens hotas av förtal
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RAR
BROTT
GROV MISSHANDEL genom att
Karlsson den 12 juni 2008 på Mariatorgets tunnelbanestation i
Stockholm har tillfogat målsägaren smärta och kroppsskada.
Brottet är grovt eftersom Karlsson har visat särskild
hänsynslöshet och råhet.
HATBROTTSMOTIV
I samband med misshandeln har Karlsson skrikit ”Vad gör du i
mitt land jävla svartskalle” samt skrikit ”Sieg Heil” och
gjort s.k. Hitlerhälsningar. Ett motiv för misshandeln har
varit att kränka målsägaren på grund av hans ras, hudfärg,
nationalitet eller etniska ursprung
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Varför anmäls inte hatbrott
• Definierar inte en händelse som hatbrott eller som
brottslig
• Känner skam och inte vill erkänna utsatthet
• Rädsla för eventuella repressalier från
gärningspersonen
• Rädsla för sekundär viktimisering
• Att det inte leder till något resultat
• Inte öppen med sin sexuella läggning
• Illegal flyktning
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Bemötande
Personer som blivit utsatta för hatbrott mår mycket sämre
än andra brottsoffer
– Ett angrepp mot individens identitet
– Ej ”på fel plats vid fel tidpunkt”

• Neutralt språkbruk
• Inte bagatellisera händelsen
• Ta personen på allvar
• Våga fråga om sexuell läggning
• Ställa frågan ”Varför tror du att just Du har blivit utsatt?”
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Anmälningar 2015:

Hatbrottsmotiv 2015

Sverige 6980 (6269)
Stockholms län 1723 (1724)

Kristifobiska och
andra
antireligiösa
8%

Homofobiska,
bifobiska och
hetrofobiska
9%

Islamofobiska
8%
Antisemitiska
4%
Främlingsfientlig
a/rasistiska 68%
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Brottskategori 2015
Våldsbrott
21%
Övriga brott
3%

Olaga
hot/ofredande
37%

Olaga
diskriminering
3%
Hets mot
folkgrupp
12%

Ärekränkning
19%

Skadegörelse/kl
otter
6%
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Mariatorget 2008-06-12
T-banan övervakningsfilm

13

Tingsrättens bedömning
Det står tveklöst klart, främst på grund av Karlssons uppträdande i form av upprepade
hitlerhälsningar och siegheil-rop, både före, efter och under misshandeln, samt hans yttrande
till målsägaren omedelbart innan det att första sparken utdelades, att ett motiv för brottet
var att kränka denne på grund av hans ras, hudfärg, nationella och etniska ursprung.
Vad gäller rubriceringen av misshandelsbrottet skall en bedömning ske utifrån samtliga
omständigheter. Tingsrätten finner därvid, trots att målsägaren inte orsakades alltför allvarliga
fysiska skador, att gärningen skall bedömas som grov misshandel.
De omständigheter som tingsrätten beaktar är det våld som utövades i förening med
Karlssons övriga agerande i anslutning till misshandeln, det förhållandet att
misshandeln skedde helt oprovocerat och vidare att gärningen hade rasistiska motiv.
Karlsson visade därmed särskild hänsynslöshet och råhet.

Fängelse 10 mån
(grov misshandel, hets mot folkgrupp, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd)
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Hovrättens bedömning
Av bevisningen framgår att Karlsson vid det oprovocerade överfallet på målsägaren
har visat sådan hänsynslöshet och råhet att misshandeln, oavsett att de fysiska
skadorna inte blev alltför allvarliga, bör anses som grov redan utan beaktande av att
ett motiv för brottet var att kränka målsägaren på grund av hans ras, hudfärg,
nationella eller etniska ursprung.
Detta kränkningsmotiv ska i stället beaktas som försvårande omständighet vid
bedömningen av straffvärdet av den grova misshandeln. Straffvärdet är alltså
avsevärt högre än vad tingsrätten funnit.

Fängelse 1 år 6 mån
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Religionsfrihet
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Tack för att ni lyssnade!
Daniel Godman

070-391 97 82

Göran Stanton

073-331 58 25

Andrea Hammar

072-713 23 80

Shari Tingman

073-425 63 62

Teresie Nilsson

070-345 88 06

Faycal Mekidiche

072-236 51 35

Özlem Yigin

070-369 76 60

hatbrottsgruppen.stockholm@polisen.se
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