SD288
Enskild motion

Motion till riksdagen
2017/18:2301
av Markus Wiechel (SD)

Utreda förbud mot kriminella
organisationer och terrornätverk

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra stängning
av religiösa samfund med hårdföra tolkningar som tenderar att driva människor till
att begå brott eller stödja terror, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten
att förbjuda organisationer som sysslar med kriminell verksamhet eller
terrorverksamhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering
Vi har under många år fått se hur terrororganisationer kommit att påverka såväl den
svenska demokratin som vanliga människors vardag. De sprider skräck, oro och skapar
situationer som vårt rättsväsende inte klarar av att hantera. Den här typen av
grupperingar har länge funnits i vårt land och de har kunnat växa sig starka då
lagstiftningen inte varit tillräcklig. Vi har sett hur vänsterextrema, islamistiska och
rasistiska eller rent av nazistiska element vuxit sig starka trots ett stort motstånd från
allmänheten, då de kunnat bedriva sin terror under yttrandefrihetens täckmantel. Det rör
sig bland annat om kända rörelser som Revolutionära Fronten, Antifascistisk Aktion
eller Nordiska Motståndsrörelsen.
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Självklart bör samtliga medborgare ha rätt att yttra sin åsikt och självklart ska alla ha
rätt att ha konstiga åsikter. Det är jätteviktigt att vi även fortsättningsvis har en stor
respekt för föreningsfriheten. När de här grupperna däremot går från att enbart hysa
motbjudande åsikter till att aktivt bruka hot, våld och terror har man passerat
anständighetens alla gränser vilket får förödande konsekvenser för vårt samhälle, såväl
socialt som ekonomiskt. Vi kan inte fortsättningsvis tillåta vilken organisering som
helst, där själva syftet med organiseringen handlar om att uppvigla till brott och där
kärnan består av djupt kriminella personer. Det är fullkomligt oacceptabelt att samhället
tillåter grupper som uttalat står för metoder som innefattar våld, vandalism eller annan
form av skada mot enskilda eller mot vårt samhälle.
Vi har således också sett att organisering inom särskilda religiösa samfund, inte
minst med salafistisk/wahabistisk riktning, inneburit en ökad radikalisering av främst
unga troende. Detta har lett till mer intolerans och mindre respekt för universella
mänskliga rättigheter. Det har lett till terroristbrott och till aktivt eller indirekt aktivt
stöd till fruktansvärda brott mot mänskligheten. Regeringen bör likt myndigheterna i
exempelvis Frankrike verka för att möjliggöra stängning av samfund med hårdföra
tolkningar som tenderar driva människor till att begå brott eller stödja terror.
Vi är flera förtroendevalda som tyvärr drabbats av terror genom hot, våld och andra
typer av påhopp. Det bör därför råda en förhållandevis stor samsyn bland lagstiftare att
lagstiftningen på detta område inte är tillräcklig. Regeringen bör därför utreda
möjligheten till att förbjuda organisationer som uttalat använder sig av våld,
skadegörelse eller annan terror mot vårt samhälle och våra invånare, utan att för den
delen förbjuda rätten till tokiga åsikter.
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