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Förberedelsematerial inför Partsgemensamt forum  

27 mars 2019 

Tema 1: Hur kan civilsamhällets utrymme värnas?  

1. Inledning 

1.1 Syfte 
Om dialogen i Partsgemensamt forum 

Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen (2009/10:55) 

om en politik för det civila samhället och forumets arbetsordning för 2019: 

 

Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och 

utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin. 

Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det bör 

finnas möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer. 

Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut eller 

sluta överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper och att 

tydliggöra parternas roller och förutsättningar än att bli överens. 

Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum. 
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De som har ingått i planeringsgruppen är Alexandra Hjortswang, Civos; Bojan Brstina, Civos; 

Daniel Wohlgemuth, Kulturdepartementet; Jenny Bohman, Kulturdepartementet; Malin 

Nilsson, IKFF. 

2. Metod 
Det huvudsakliga upplägget för detta PGF är att de tre diskussionsfrågorna som presenteras 

nedan 1) introduceras av arbetsgruppen eller av särskilt inbjuden gäst, 2) frågan diskuteras i 

smågrupper, 3) återsamling och redovisning/summering i storgrupp. I 

smågruppsdiskussionerna ansvarar någon av deltagarna för att föra anteckningar. I varje 

smågrupp bör om möjligt en representant från regeringskansliet ingå.  

 
 

3. Dialog 

3.1 Frågeställningarna i korthet  
 
Frågeställning 1: Om omvärlden och Sverige 

Skulle en utveckling liknande den vi ser i t.ex. Polen, Ungern eller Ryssland även kunna 

inträffa i Sverige? Varför/varför inte? Vad skulle kunna vara tecken på en sådan utveckling? 

 

Bakgrund:  

Yttrandefriheten och utrymmet för det civila samhället krymper i många delar av världen. 

Många regimer försvårar civilsamhällesorganisationers möjligheter att verka, t.ex. genom 

tungrodd administration, eller förbud mot utländsk finansiering. Det finns många exempel 

världen över på att representanter för civilsamhällesorganisationer utsätts för trakasserier, 

hot, våld och godtyckligt frihetsberövande för att de använder sin rätt till yttrande- eller 

mötesfrihet (Faktablad UD 2017). 
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Frågeställning 2: Civilsamhället i ett hårdnande samtalsklimat. 

Hur påverkar risken för negativ uppmärksamhet i form av t.ex. misstänkliggöranden, hot 

eller hat er organisation när ni väljer vilka frågor ni ska driva och hur ni ska driva dem? Finns 

en risk för självcensur? Om ni påverkas, är det främst på grund av extern eller intern 

uppmärksamhet? Vad kan det civila samhället och det offentliga göra för att bidra till att 

organisationer i det civila samhället vågar och orkar driva frågor utan att anpassa sig eller 

utöva självcensur. 

 

Bakgrund:  

Även i Sverige blir det offentliga samtalet allt mer polariserat och tonen hårdnar. Vissa typer 

av frågor väcker mer negativ uppmärksamhet än andra, både inom och utanför 

organisationen som driver frågan. Externa kritiker kan vara negativa till att organisationer 

som driver “fel” frågor finansieras av staten, och medlemmar kan vara kritiska till frågor som 

de inte anser är relevanta för organisationen. 

 

Frågeställning 3: Det samlade civilsamhället? 

Hur bör övriga civilsamhället agera när utrymmet för vissa grupper i det demokratiska 

civilsamhället minskar? Hur ska det offentliga agera när utrymmet för vissa grupper i det 

demokratiska civilsamhället minskar p.g.a. det rådande samhällsklimatet? 

 

Bakgrund:  

Idag är vissa organisationer mer utsatta för ett krympande utrymme än andra. Det kan 

handla om hot och hat, både på nätet och utanför, om mediedrev eller om vilka 

organisationer staten vill fortsätta finansiera eller som utsätts för en hårdare granskning. 

Vilka organisationer som är utsatta färgas av klimatet i samhället i stort och kan komma att 

förändras över tid. 
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3.2 Underlag för dialog 

Frågeställning 1. Omvärlden och Sverige 

Yttrandefriheten och utrymmet för det civila samhället krymper i många delar av världen. 

Många regimer försvårar civilsamhällesorganisationers möjligheter att verka genom 

tungrodd administration eller förbud mot utländsk finansiering. Det finns många exempel 

världen över på att representanter för civilsamhällesorganisationer utsätts för trakasserier, 

hot, våld och godtyckliga frihetsberövande för att de använder sin rätt till yttrande- eller 

mötesfrihet (Faktablad UD 2017). Europeiska länder som ofta lyfts fram i rapporter från 

tankesmedjor och MR-organisationer är Ungern, Ryssland, Turkiet och Polen. Till listan kan 

också läggas de forna sovjetrepublikerna: Azerbajdzjan, Vitryssland, Kazakstan, Moldavien, 

Tadzjikistan och Ukraina.  

I en aktuell internationell genomgång av länder med en begränsande lagstiftning återfinns 

även länder som Rumänien, Italien, Irland, Storbritannien och Bosnien (Amnesty 

International 2019). För att exemplifiera vilka typer av begränsande åtgärder som kan riktas 

mot det civila samhället ges nedan tre landexempel: 

Ungern 

År 2014 började regeringsrepresentanter systematiskt ifrågasätta ett antal enskilda 

organisationers arbete och tretton organisationer utmålades som ”politiska vänsteragenter” 

betalda av ”utländska intressen”, bland annat Transparency International Hungary, 

Hungarian Civil Liberties Union, K-Monitor (anti-korruptionsrörelse) och NANE 

(kvinnorättsrörelse). Administrativa-, polisiära- och skatteundersökningar inleddes mot ett 

60-tal organisationer. FN:s specialrapportör för människorättsförsvarare, som besökte 

landet i februari 2016, sade att civilsamhällesorganisationer möter enorm press i form av 

offentlig kritik, stigmatisering i media, obefogade inspektioner, orimliga administrativa 

bördor och begränsat eller inget ekonomiskt stöd från fonder som regleras av regeringen. 
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Till detta kan läggas att utrymmet för dialog mellan civilsamhället och beslutsfattare i 

regeringen stadigt minskat, särskilt för de organisationer som är kritiska till regeringens 

politik. De människorättsförsvarare som arbetar med asylsökande och migranter, romer, 

jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt HBTQ-personer är 

särskilt utsatta (UD:s landrapport om Ungern 2015–16). I juni 2017 antog Ungern en anti-

NGO lag enligt rysk modell som innebär att organisationer som mottar över en viss summa i 

finansiering från utlandet registreras som en utländsk agent. Organisationer som registreras 

som utländska agenter är enligt lag skyldiga att flagga för detta på sina 

kommunikationsmaterial och har ålagts ytterligare krav på redovisning och administration. 

Vissa organisationer har också fått en höjd skatt då de inte längre betraktas som 

allmännyttiga. Parallellt med den nya lagstiftningen har regeringen och regeringsvänliga 

media genomfört intensiva kampanjer för att svartmåla och misstänkliggöra de utpekade 

organisationerna. Rapport från Civil Liberties Union for Europe (2018) 

Ryssland 

Sedan protestvågen 2011–2012 har utrymmet för civilsamhället i Ryssland krympt avsevärt, i 

synnerhet för organisationer som ägnar sig åt att försvara politiska och medborgerliga 

rättigheter. Antalet ryska civilsamhällesorganisationer minskade med 33 procent mellan 

2012–2015. Lagen om utländska agenter från 2012 innebär att civilsamhälleliga 

organisationer som anses bedriva ”politisk verksamhet” och mottar finansiering från 

utlandet måste registrera sig hos justitieministeriet som ”utländska agenter”. Begreppet 

”politisk verksamhet” definieras brett; under 2016 inkluderades även genomförande av 

opinionsundersökningar i definitionen.   

Om ”utländska agenter” underlåter att kvartalsvis rapportera till justitieministeriet och 

tydligt markera sin agentstatus på hemsidor och skriftligt material bestraffas de med höga 

böter. Organisationerna förbjuds även att delta i valövervakning. Sedan 2014 kan 

justitieministeriet klassificera organisationer som ”utländska agenter” också utan 



Partsgemensamt Forum   6 (11)  
KALLELSE 
Datum  

2019-03-14 
 
  BILAGA 1 
 

 
domstolsbeslut. Under 2017 lades 13 organisationer till i listan Sammantaget minskade 

antalet listade organisationer år 2016–2017 från 150 till 85, främst då många av 

organisationerna upplösts på grund av finansiella svårigheter orsakade av stämplingen, men 

också då myndigheterna avförde dem som inte längre tog emot utländska medel eller ansågs 

bedriva ”politisk verksamhet”.   

Etiketten ”utländsk agent” är starkt stigmatiserande då den under Sovjetunionen användes 

för att beteckna spioner och landsförrädare. Förutom stigmat får dessa 

civilsamhällesorganisationer en ökad administrativ börda och löper ständigt risken att 

bötfällas för mindre förseelser. Dessutom blir det allt svårare för organisationer att erhålla 

finansiellt stöd. Inget förbjuder en ”utländsk agent” att ta emot utländska pengar så länge de 

redovisas, men det ökar kraftigt den administrativa belastningen. Att flera stora givarfonder 

och stiftelser är förbjudna i Ryssland begränsar också möjligheterna till finansiering. 

Organisationer som ännu inte listats står mellan valet att avstå från utländsk finansiering och 

då inte kunna fullfölja sin verksamhet på grund av bristande resurser, eller fortsätta ta emot 

utländska medel och riskera listning.  

Hot, våld och missbruk av rättssystemet mot människorättsförsvarare är vanligt 

förekommande i Ryssland, och förövarna ställs sällan till svars. Situationen är särskilt svår i 

norra Kaukasien. (UD:s landrapport Ryssland 2017) 

Polen 

I Polen har civilsamhällesorganisationer kritiserat utvecklingen i landet i riktning mot 

maktkoncentration och inskränkningar av rättssamhället t.ex. genom ökad politisk kontroll 

av domstolar och andra rättsliga institutioner. I oktober 2017 skapades ett statligt institut för 

civilsamhället, som väntas få ansvar för att samordna nationellt, internationellt och EU–stöd 

till civilsamhällesorganisationer. Institutet som står under statlig kontroll får möjlighet att 

fördela en stor del av stödet utifrån sin egen bedömning och utan något öppet 
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ansökningsförfarande. Flera organisationer har varnat för att ett sådant upplägg kommer att 

innebära en ökad statlig styrning av landets civilsamhällesorganisationer. 

I januari 2018 antog det polska parlamentet lagstiftning som begränsar det offentliga 

samtalet. En del av lagstiftningen gör det olagligt att hävda att den polska nationen bär 

ansvar för brott begångna under den Nazistiska ockupationen. Lagstiftningen innebär också 

att den som ”smutskastar” Polens rykte kan bli stämd inför domstol. Avsikten är att försvåra 

för organisationer i Polen som informerar internationella organ såsom EU och FN om 

överträdelser begångna av den polska staten. Rapport från Civil Liberties Union for Europe 

(2018) 

Det förekommer också rapporter om våld och hot mot vissa civilsamhällesorganisationer, ett 

problem som uppges ha förvärrats sedan valåret 2015. Exempelvis har det förekommit 

attacker mot kontor som tillhör organisationer som arbetar med HBTQ-rättigheter. Polska 

föreningen för lagen om antidiskriminering har skapat ett stödprogram för aktivister som 

upplever sig hotade, och föreningen uppskattar att omkring tre aktivister eller 

organisationer per månad anmäler våld eller hot. (UD:s landrapport Polen 2015-16) 

Frågeställning 2. Civilsamhället i ett hårdnande samtalsklimat 

Ett fritt och öppet offentligt samtal är centralt i en fungerande demokrati. Detta 

demokratiska samtal utspelar sig på många nivåer och arenor: I nationella medier, på gator 

och torg, på föreningsmöten, arbetsplatser och överallt där människor möts. Många av de 

åsikter och perspektiv som lyfts i det offentliga samtalet uttrycks av personer med koppling 

till organisationer i det civila samhället.  

Regeringen beslutade den 13 juli om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Med 

handlingsplanen stärker regeringen arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot 

journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i 

det demokratiska samtalet. 
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Hot och hat som riktas mot personer som är aktiva i det demokratiska samtalet är inget nytt 

fenomen men den digitala utvecklingen har gjort det lättare än tidigare att smutskasta, hota, 

hata och trakassera. Idag kan näthat uppstå plötsligt och i stor omfattning. Det omfattar allt 

från nedsättande kommentarer och trakasserier, till brott som t.ex. ofredande och olaga hot. 

Det är särskilt allvarligt att risken att utsättas för hot och hat gör att det idag inte är självklart 

att alla som vill, väljer att delta i det offentliga samtalet eller engagera sig i samhällsfrågor 

(Regeringen 2017).  

Hot, hat och trakasserier kan drabba alla som uttrycker åsikter i det demokratiska samtalet. 

Utöver företrädare för civilsamhällesorganisationer är journalister, förtroendevalda, 

konstnärer och enskilda opinionsbildare grupper som utsätts i stor utsträckning. Var fjärde 

förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016 (Politikernas 

trygghetsundersökning, Brottsförebyggande rådet 2017).  Av dessa personer har många 

påverkats i sitt uppdrag, antingen till överväganden eller till faktiska handlingar. Vanligast är 

att man har undvikit att engagera sig eller uttala sig i en viss fråga. Ungefär var fjärde 

journalist utsattes för hot, våld eller trakasserier under 2016 (Journalisternas 

trygghetsundersökning, Göteborgs universitet 2017). Ungefär var fjärde utsatt journalist har 

undvikit att bevaka ett visst ämne eller fråga och var fjärde har någon gång funderat på att 

lämna journalistiken. Var sjätte författare och bildkonstnär har varit utsatt för hot, 

trakasserier, stöld, våld eller skadegörelse. En tredjedel av författarna och bildkonstnärerna 

har övervägt att antingen lämna ett uppdrag eller att inte arbeta inom ett visst område 

(Hotad kultur? Myndigheten för kulturanalys 2016). (Regeringens demokratistrategi 2018) 

Det medborgerliga engagemanget i det civila samhället är högt och stabilt I Sverige. 71 

procent av befolkning var medlem i en eller flera föreningar år 2017 (SOM-institutet 2018). 

En undersökning från 2016 visar att 40 procent under det senaste året har varit aktiv i en 

förening i syfte att påverka något i samhället. En större andel män (45 procent) än kvinnor 

(36 procent) är aktiva i denna typ av föreningar enligt en undersökning gjord av European 

Social survey (European Social Survey 2016). En annan undersökning visar att 53 procent av 
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den svenska befolkningen under ett år genomför någon form av oavlönad arbetsinsats med 

ideellt syfte (Ersta Sköndal högskola 2015). (Regeringens demokratistrategi 2018) 

I vilken utsträckning är då personer som deltar i samhällsdebatten i samband med ett 

engagemang i civilsamhället utsatta för hot, trakasserier eller våld? Denna fråga är inte lätt 

att svara på. 44 procent av den svenska befolkningen uppger i en undersökning från SOM-

institutet att det någon gång inträffar att de uttrycker en åsikt i en samhällsfråga i samband 

med ett engagemang i en ideell förening eller organisation, 16 procent uppger att de gör 

detta minst någon gång i månaden och 6 procent minst någon gång i veckan. Det är tydligt 

att risken att utsättas för hot och hat bland personer engagerade i civilsamhället ökar med 

hur ofta man uttrycker åsikter. Bland personer som uttrycker åsikter minst någon gång i 

veckan i samband ett engagemang i en ideell förening eller organisation rapporterar 9 

procent att de har utsatts för hot, trakasserier eller våld det senaste året (SOM-institutet 

2018). Det är rimligt att anta att de allvarligaste problemen med hot, trakasserier eller våld 

framförallt riktar sig mot företrädare för organisationer i det civila samhället som är 

verksamma inom vissa politiskt laddade frågeområden och mot mer profilerade 

opinionsbildare kopplade till den ideella sektorn snarare än mot det civila samhället i hela 

dess bredd. I dagsläget saknas undersökningar designade just för att undersöka utsattheten 

bland den smalare gruppen av profilerade opinionsbildare kopplade till det civila samhället.  

Utöver att enskilda personer drabbas, utgör hot och hat ett angrepp på funktioner som är 

nödvändiga för ett demokratiskt samhälle. Hot och hat som förekommer i det offentliga 

samtalet förstärks av könsrelaterat hot och hat, sexism, rasism och liknande former av 

fientlighet. Till exempel uppskattade var femte utsatt förtroendevald i Politikernas 

trygghetsundersökning 2017 att förövaren kom från högerextremistiskt håll. Över 70 

procent av de kvinnor som arbetar med åsiktsjournalistik har utsatts för hot eller 

trakasserier de senaste 12 månaderna (Hot mot kvinnliga opinionsbildare, TU 2017). 

Göteborgs universitets Journalistpanel (2013, 2016) visar likaså att ämnen som feminism, 
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genus, invandring, integration och rasism ofta leder till att journalister utsätts för 

trakasserier (Regeringens demokratistrategi 2018) 

Att människor utsätts för hat, hot, trakasserier och våld på grund av sina åsikter eller för vad 

de anses stå för eller representera undergräver den öppna demokratin. Problemet förvärras 

ytterligare av självcensur – d.v.s. att i ett samhällsklimat präglat av hot och hat avstår många 

människor helt från att uttrycka sig eller anpassar sina budskap av rädsla för att utsättas. En 

undersökning genomförd av Brottförebyggande rådet visar att en så stor andel som 20 

procent av befolkningen ofta avstår från aktiviteter på internet på grund av oro för att 

utsättas för trakasserier eller hot. Benägenheten att avstå från aktiviteter på internet ökar 

tydligt med stigande ålder (Nationella trygghetsundersökningen 2018). Det finns idag ingen 

undersökning som specifikt undersöker benägenheten till självcensur på internet i anslutning 

till ett engagemang i det civila samhället. 

Frågeställning 3: Det samlade civilsamhället? 

Dagen innan Almedalsveckan 2018 blev RFSL uppringda av dialogpolisen, som berättade att 

nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen getts tillstånd att varje dag under hela 

Almedalsveckan ha ett bokbord utanför RFSL:s seminarie- och bostadslokal i Visby. Detta 

ledde till att RFSL Ungdom helt ställde in sin medverkan, och RFSL som stannade på plats 

behövde förhålla sig till att vistas på en demokratisk mötesplats med en hotbild riktad mot 

sig. Det startade en stor debatt i och utanför Almedalen, och i och utanför RFSL, om hbtq-

rörelsens förutsättningar för organisering. RFSL ser det som skedde i Almedalen som ett 

tydligt tecken på hur det demokratiska utrymmet begränsas för vissa organisationer som 

behöver leva med hot om våld. Almedalen är enligt RFSU en enskild händelse som är toppen 

på ett isberg. NMR har tidigare dykt upp och gjort aktioner på lokala pridefiranden, RFSL:s 

förbundskongress och vid lokala evenemang i RFSL. Organisationen ställer sig nu frågan: Hur 

påverkas hbtq-rörelsen på lokal och nationell nivå av den ökande nazistiska och rasistiska 

organiseringen i Sverige? 
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RFSL:s erfarenheter visar tydligt att vissa organisationer är mer utsatta för krympande 

demokratiskt utrymme än andra. Vilka organisationer som är utsatta färgas av klimatet i 

samhället i stort och kan komma att förändras över tid. 

 

 

 

 


