
From: Helena Swenzén 
Sent: den 15 januari 2018 17:24 
To: Ku Registrator 
Subject: SV: ATT Alice Bah Kuhnke angående hets mot folkgrupp och 

brottsanmälan där Alice förolämpas grovt pga sin hudfärg 
 
Hej, denna fråga på lottas på D. 
Mvh 
Helena 
 

Från: Ku Registrator  
Skickat: den 15 januari 2018 11:49 
Till: Helena Swenzén ; Maria Fjellman Lundqvist  
Ämne: VB: ATT Alice Bah Kuhnke angående hets mot folkgrupp och brottsanmälan där Alice 
förolämpas grovt pga sin hudfärg 
 
Hej 
 
Vilken enhet tar vi denna på 
 
Med vänlig hälsning 
Roine 
Registrator Kulturdepartementet 
Ankn: 3530 
 
 
 
Från: Kontakt Näthatsgranskaren [mailto:kontakt@nathatsgranskaren.se]  
Skickat: den 12 januari 2018 19:20 
Till: Ku Registrator <ku.registrator@regeringskansliet.se> 
Ämne: ATT Alice Bah Kuhnke angående hets mot folkgrupp och brottsanmälan där Alice förolämpas 
grovt pga sin hudfärg 
 
Hej Alice. 
 
Jag som skriver heter Tomas Åberg och jobbar på en organisation som heter Näthatsgranskaren, du 
kan läsa mer om oss här www.näthatsgranskaren.se samt på vår FB sida 
https://www.facebook.com/nathatsgranskaren.se/  
 
Kort så sysslar vi med att söka efter HMF och andra demokratihotande brott på sociala medier och 
nätet. När det sökprogram vi använder hittar dessa så granskar vi, gör en kort utredning för att få 
fram tillräckligt för att polisen ska inleda en förundersökning och sedan anmäler vi det till polisen. Vi 
har haft rätt god framgång under 2017 och kommer fortsätta under 2018 och 2019 om vi får ihop 
medel nog. 
 
Vi ser att många politiker och journalister som har eller ser ut att ha en annan etnicitet ofta hånas 
och hotas och vi kommer under 2018 att försöka anmäla fler sådana hatbrott. 
 
Anledningen till detta mejl är en anmälan vi gjorde 2017-09-27 och som tyvärr inte skrevs in på 
nästan en månad och sedan lades den ner av åklagare den gällde uttalandet nedan och var grovt 
förolämpande samt HMF då den så tydligt fått spridning. Senast idag kom en dom om ett liknande 
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fall om än inte lika grovt där gärningspersonen dömdes för HMF och förolämpning för att ha kallat en 
kvinna för "jävla blatte" i närvaro av ett större antal människor. 
 
Denna förolämpning mot dig har dock lagts ner, trots att vi skrev att de bör kontakta målsäganden 
om de ville driva brottet förolämpning. Ev faller det då du ej kunnat se denna förolämpning vilket du 
nu dock har tagit del av. Vi kommer begära överprövning av detta ärende då vi tycker det är en 
felaktig nedläggning. Diarienumret är 5000-K1317032-17 och finns i Jönköping. 
 
Om du undrar över något så kan du nå oss på denna mejladress eller ringa mig Tomas på 0767 
955708 
 
MVH 
Tomas Åberg Näthatsgranskaren.se 
 

 


