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Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att göra en fördjupad
studie av antisemitiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den antisemitiska
hatbrottslighetens karaktär med fokus på gärningspersoner i syfte att få
förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet.
I genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta kunskap och
erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och
berörda myndigheter.
En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda
medel ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till
Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2019. Redovisningen ska hänvisa till
diarienumret för detta beslut.
Skälen för regeringens beslut

I Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott (Ku2016/02629/DISK), som beslutades den 24
november 2016, anger regeringen att det är viktigt att både arbeta brett mot
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och samtidigt ha särskilt
fokus på olika former av rasism och liknande former av fientlighet, t.ex.
antisemitism.
Regeringen använder begreppet antisemitism i betydelsen ideologier,
uppfattningar eller värderingar som ger uttryck för fientlighet mot judar eller
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mot personer som uppfattas ha en judisk bakgrund. Med begreppet hatbrott
avses brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt andra brott
där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en
annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande
omständighet (se 16 kap. 8 och 9 §§ samt 29 kap. 2 § 7 brottsbalken).
Genom historien har den judiska minoriteten fått utstå omfattande
diskriminering och förföljelser, i Sverige och i andra länder. Judars och
judiska församlingars utsatthet för antisemitiska handlingar tar sig bland
annat uttryck i hot, hets mot folkgrupp och ärekränkning. Både nationella
och internationella rapporter har på olika sätt lyft att upplevelser av utsatthet,
hot och hat har ökat bland judar i Sverige den senaste tiden.
Mot denna bakgrund bör Brå få i uppdrag att göra en fördjupad studie av
antisemitiska hatbrott.
Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till
1 500 000 kronor och ska finansieras från anslaget 2:2 Åtgärder mot
diskriminering och rasism m.m., utgiftsområde 13 Jämställdhet och
nyanlända invandrares etablering. Regeringen har i budgetpropositionen för
2018 beräknat att 1 000 000 kronor ska avsättas för 2018 och 500 000
kronor för 2019. Beslut om medel för 2018 och 2019 fattas årligen genom
riksdagens beslut om budgetpropositionen.
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