Lagrådet ger en öppning för att stoppa undermålig lag
I mitten av juni skrev vi om att en enig riksdag som fått regeringen att kriminalisera sex med djur, tidelag. Lagen är
tänkt träda i kraft vid årsskiftet.
I resonemanget bortsågs dock från expertmyndigheten Lagrådet, som är satt att granska lagförslag innan de
behandlas av riksdagen.
I onsdags kom rådets utlåtande om förslaget att kriminalisera sex med djur, och det var inte nådigt. Planerna har
sådana brister att de inte kan ligga till grund för lagstiftning, hävdar juristerna.
Lagrådet ifrågasätter med tanke på bland annat den låga frekvensen av anmälningar om det ens är meningsfullt att
åter (det tidigare förbudet togs bort 1944) kriminalisera tidelag. Även bortsett från det är förslaget behäftat med
grova felslut, påpekas det. Till exempel hör en eventuell lagstiftning inte hemma i djurskyddslagen utan i
brottsbalken. Lagrådet sågar också en del av regeringens argumentation som "krystad."
Märkligt vore det annat, med tanke på vilka som drivit frågan. I juni nämndes att en allians av miljöpartister,
djurrättsaktivister och en talför representant för Veterinärförbundet oförtrutet jobbat med pseudofrågan i ett
decennium. Här tappades en viktig aktör bort: Sverigedemokraterna.
"Det är glädjande att riksdagen efter många om och men äntligen röstade igenom ett förbud mot djursex. Hade det
inte varit för SD:s vågmästarposition hade regeringen aldrig accepterat dessa förslag. [...] Allianspartierna röstade
under föregående mandatperiod ned exakt samma förslag." Så lät det i juni från SD:s ledamot i miljö- och
jordbruksutskottet Josef Fransson.
Att partier är så mörkblå att de tonar över i svart eller ännu värre kulör värnar om djurs rätt mer än människors är
inget nytt. Det är däremot den häpnadsväckande naivitet som fått övriga riksdagspartier att i samlad tropp gå på
samma linje som Josef Fransson. Ett lagförslag som djurrättsaktivisterna lär försöka använda till att förvandla
seminörer till våldtäktsmän eller – kvinnor borde höra hemma i papperstuggen.
Ändå gör sig Landsbygdsdepartementet nu redo för att dra i fält för en lag som åtminstone dess högste chef innerst
inne måste veta är rent nonsens. Här har alliansen ett gyllene tillfälle att "göra skillnad" och sätta dumstruten på
oppositionen. Tänk om – och greppa det tillfället.
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