
Stärk maskeringsförbudet vid demonstrationer 
 
De så kallade autonoma vänsteraktivisterna ställer inte upp på våra gemensamma 
demokratiska spelregler, därför maskerar de sig. I praktiken vill de kunna plundra och 
vandalisera utan att riskera identifiering och åtal. Det är hög tid att vi stärker 
maskeringsförbudet vid demonstrationer.  
 
Redan innan Göteborgskravellerna 2001 var vi många som ansåg att samhället inte borde 
tillåta maskerade demonstranter, bland annat försökte vi få gehör för våra ståndpunkter genom 
en motion i riksdagen. Skälet är uppenbart och det senaste halvårets utveckling i Malmö visar 
på behovet. Vid minst tre tillfällen har skadegörelsen varit omfattande, bland annat vid 
European Social forum i höstas, DC-demonstrationen i vintras samt vid några av tumulten på 
Rosengård.  
 
Prislappen för uppkomna skador är naturligtvis stor, men det största priset betalar 
demokratin när samvetslösa personer parasiterar på våra lagstadgade rättigheter.  
 
I januari 2006 ändrades lagstiftningen och polisen får i händelse av risk för störning av den 
allmänna ordningen ingripa mot maskerade demonstranter. Lagen har nu gällt i flera år men 
ännu har ingen fällts trots att uppenbara brott begåtts av just maskerade demonstranter. Frågan 
är även varför polisen inte verkar använda sig av de möjligheter som trots allt finns. 
 
Kravaller och stök i samband med demonstrationer, manifestationer och politiska 
arrangemang tyder på att det införda maskeringsförbudet vid demonstrationer är 
tandlöst. Därför borde lagen skräpas.  

 
Det finns de som anser att det kan finnas skäl att vara maskerad vid vissa sammankomster, i 
dessa fall finns flera tänkbara lösningar. Med hänsyn till att vissa demonstranter risker 
identifiering och kartläggning från exempelvis utländsk ambassadpersonal är det förmodligen 
inte lämpligt med ett totalt förbud. Däremot borde det ingå som en del i ansökan om 
demonstrationstillstånd att man också påvisar sin respektive hotbild och får den bedömd av 
polisen.  
 
Därefter kan man tänka sig flera alternativa lösningar. Antingen beviljas tillstånd till 
maskerade demonstranter kollektivt eller så beviljas det med samma regler som redan finns 
för polisen, det vill säga numrering för att i efterhand kunna identifiera våldsverkare.  
 
Ökade möjligheter för polisen att identifiera maskerade demonstranter är att fullt ut 
tillämpa det öppna samhället och demokratin: öppna det slutna och att sätt ljuset på det 
ljusskygga. Vi ska inte göra det lätt för dem som utnyttjar vår frihet i lagvidriga syften.  
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