Pressmeddelande: tips från domare i EU
Inskränkningar av yttrandefriheten
Skriv eller dela inget som helst som är kritiskt mot invandring eller islam, för då kan ni bli
dömda till fägelsestraff eller bli tvångsvårdade av psykiatrin.
Polisen i Sverige samt i alla andra EU-medlemsländer är redan instruerade att hålla förhör
med personer som är invandringskritiska. Målet med sådana förhör är att se om det finns
grund att för väcka åtala. Domstolar har instruerats att i hög utsträckning döma till LPT (lag
om psykiatrisk tvångsvård) eller om åklagare kan fatta beslut om sinnesundersökning och om
sjukvården (två läkare) kan fatta besluta om LPT. Målet är att psykiatrisera åsikter om
invandring/immigration.
Rättsväsendet ger sig redan nu på journalister som kan göra sig hörda. Även de journalister
som avslöjar någon i maktposition riskerar att utsättas för detta. Det gäller inte bara
journalister, utan det gäller alla människor som delar information som når ut till större
grupper, till exempel nyhetssajter eller sociala medier.
EU planerar att inom kort införa ny lag som baseras på ett förslag som Angela Merkel står
bakom. EU-lagen kommer att innebära att all kritik mot invandring, migrationslagstiftning
eller invandringskvoter kan komma att kriminaliseras.
För något halvår sedan började Angela Merkel att föra samma politik i den tyska
förbunsdagen. Hon framförde då att den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten måste
begränsas för att kunna upprätthålla ett fritt samhälle.
Merkels aktivitet i Tyskland har förbjudit politiker och opinionsbildare att tala om de skadliga
och negativa effekter som Merkels massimmigrationspolitik har haft på Tyskland och andra
länder i EU. I Tyskland har den nya lagen redan lett till flera åtal mot personer, till och med
mot dem som har lagt fram statistik om hur invandrare är representerade när det gäller
våldtäkter, annan brottslighet, arbetslöshet och sådana fakta som ignoreras av politiker och
regeringar.
I september tog förbundsdagen ett nytt steg mot att ytterligare begränsa yttrandefriheten i
Tyskland, nämligen genom ett förslag som förbjuder alla former av nedsättande yttranden om
EU. Detta syftar till att begränsa politiska diskussioner om ett tyskt EU-utträde. Målet är att
motsvarande lagar skall införas i de andra EU-medlemsstaterna.
Jag har tidigare fått högst trovärdig information från samma källa. Den föregående
information som tillsändes mig i våras handlade om att Sverige skulle komma att bli det första
landet i EU som skulle förbjuda komplementär- och alternativmedicin. Det som jag då fick
veta fick senare stöd av det nya lagförslag som Kjell Asplund (tidigare generaldirektör på
Socialstyrelsen) en kort tid därefter (5 juni 2019), lade fram och enligt vilket
inskränkningarna för KAM-terapeuter skulle komma att bli allt mer begränsande än vad de i
dag är.
Mer om KAM-lagförslaget och National Health Federation Swedens arbete för att förmå
Socialutskottet och de svenska riksdagspolitikerna att förkasta Kjell Asplunds förslag kan ni
läsa om på www.thenhf.se.
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Mänskliga rättigheter som den förväntade lagen bryter emot
FN: Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan
ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla
uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
Artikel 19
1. Ingen får utsättas för ingripande för sina åsikters skull.
2. Var och en har rätt till yttrandefrihet. I denna rätt ingår frihet att oberoende av territoriella
gränser söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer av alla slag, i tal, i skrift och i tryck, i
konstnärlig form eller genom annat valfritt uttrycksmedel.
3. Utövandet av de rättigheter som avses i punkt 2 medför särskilda skyldigheter och särskilt
ansvar. Detta utövande får därför underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som är
angivna i lag och som är nödvändiga
a) för att respektera andra människors rättigheter eller anseende,
b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen, folkhälsan eller
sedligheten.
Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning
Artikel 1
1. I denna konvention avses med begreppet tortyr varje handling genom vilken allvarlig
smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon antingen för sådana
syften som att erhålla information eller en bekännelse av honom eller en tredje person, att
straffa honom för en gärning som han eller en tredje person har begått eller misstänks ha
begått eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något skäl som har
sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller lidandet
åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman
eller någon annan person som handlar såsom företrädare för det allmänna. Tortyr innefattar
inte smärta eller lidande som uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga
sanktioner.
Artikel 2
1. Varje konventionsstat skall vidta effektiva legislativa, administrativa, rättsliga eller andra
åtgärder för att förhindra tortyrhandlingar inom varje territorium under dess jurisdiktion.
2. Inga som helst särskilda omständigheter, vare sig krigstillstånd eller krigshot, inre politisk
instabilitet eller annan allmän nödsituation får anföras för att rättfärdiga tortyr.
3. En order från en överordnad offentlig tjänsteman eller offentlig myndighet får inte åberopas
för att rättfärdiga tortyr.
Artikel 4
1. Varje konventionsstat skall säkerställa att alla tortyrhandlingar utgör brott enligt dess
strafflag. Detsamma gäller försök att utöva tortyr samt av någon person vidtagen handling
som utgör medverkan till eller deltagande i tortyr.
2. Varje konventionsstat skall belägga dessa brott med adekvata straff, som beaktar deras
allvarliga karaktär
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EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
ARTIKEL 3
Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
ARTIKEL 10
Yttrandefrihet
1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta
emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av
territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisionseller biografföretag.
2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det
underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är
föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den
nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till
förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans
goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller
för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.
ARTIKEL 17
Förbud mot missbruk av rättigheter Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför
en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som
syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att
inskränka dem i större utsträckning än vad som där medgetts.

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE
RÄTTIGHETERNA
Artikel 4
Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling Ingen får
utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling.
Artikel 11
Yttrandefrihet och informationsfrihet
1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta
emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av
territoriella gränser.
2. Mediernas frihet och mångfald ska respekteras.
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Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
1 kap. Statsskickets grunder
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal
självstyrelse.
3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. Lag (1991:1471).
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter
1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar
samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av
andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring
eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,
och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa
liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram,
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen.
I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar.
Lag (2010:1408).
Kroppslig integritet och rörelsefrihet
5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för
medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Lag (2010:1408).
Europakonventionen
19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av
den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

4

