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DISCIPLINNÄMNDEN
Svenska Fotbollförbundet

BESLUT
att meddelas den 14 maj 2018
Bestraffningsärende nr 2018:52.
Anmälare:

Riksombudet Tobias Tibell

Motpart:

Dalkurd AB

Saken:

Politiska budskap

________
Disciplinnämnden har den 7 maj 2018 behandlat ärendet.
Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar att Dalkurd ska betala böter om 25 000 kr.
Nämnden tillämpar 6 kap 8 § Tävlingsbestämmelserna (TB), 53 § SvFFs stadgar och 14 kap 2 § 14 p
RFs stadgar.
Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post
och skickas i original tillsammans med faktura
Anmälan m.m.
Riksombudet (RO) har anmält Dalkurd enligt följande.
1. Vid matchen i Allsvenskan mellan AIK och Dalkurd den 2 april 2018 har supportrar som
Dalkurd ansvarar för hållit upp flaggor tillhörande den politiska organisationen PKK.
Därutöver har Dalkurds supportrar hållit upp en flagga med ett fotografi av Abdullah Öcalan
och texten ”Freedom For Öcalan”.
2. Vid matchen i Allsvenskan mellan BK Häcken och Dalkurd den 14 april 2018 har supportrar
som Dalkurd ansvarar för hållit upp flaggor tillhörande den politiska organisationen PKK.
RO har uppgett att flaggan och texterna är politiska budskap som är förbjudna och yrkat att påföljden
ska bestämmas till ett kraftfullt bötesstraff.
Dalkurd har yttrat sig och påpekat att de nu anmälda händelserna skett på bortaplan, där man inte
har samma möjligheter, som på hemmaplan, att agera. Vidare framför Dalkurd att man uppmanat
arrangörerna att ta ner de aktuella flaggorna och att Dalkurds fans accepterat detta. Trots detta har
inte arrangörerna gjort detta.
Disciplinnämndens bedömning
Bestämmelsen i TB 6 kap 8 § innebär att exponering av politiska budskap på arenareklam och
matchdräkter eller i matchprogram endast får förekomma i form av politiska partiers namn eller
kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och
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manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller
annat).
Dalkurd har alltså brutit mot förbudet gällande politiskt budskap. Dalkurd har tidigare fått en erinran
för politiska budskap, se nämndens beslut den 9 november 2016 i B 2016:241, B 2016:294 och
B 2016:323. Vidare har Dalkurd bötfällts med 10 000 kr enligt nämndens beslut 14 november 2017 i B
2017:277 och B 2017:371. De nu anmälda händelserna är en upprepning, varför böterna denna gång
fastställs till 25 000 kr.
Nämnden tillägger följande. Dalkurd har alltså vid flera matcher de senaste åren haft supportrar på
plats som framfört otillåtna politiska budskap. Om problemet främst är vid bortamatcher finns det
ändå möjlighet för Dalkurd att arbeta mer aktivt för att förebygga detta, t.ex. genom att efter samråd
med arrangerande förening ha egna Dalkurd-funktionärer på plats som har fokus på dylika händelser.
Hur man överklagar
Besluten får överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016, 100 61 Stockholm. Överklagan ska ha inkommit till RIN
senast den 28 maj 2018.

På Disciplinnämndens vägnar

Anna Lögdberg, sekreterare
I beslutet deltog: Göran Nilsson, Erlend Stavehaug, Kristin Persson, Christer Söderberg, Ola Danhard, Anna-Karin
Broström, Linda Nordin och Annika Åberg (enhälligt).

