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Таблица 

Классификация по уровням риска в результате категорирования 

 Результаты категорирования Уровень риска 

0-6 Минимальный таможенный риск  

6,1-13 Допустимый таможенный риск 

13,1-20 Критический таможенный риск 

20,1-26 Недопустимый таможенный риск 
Примечание: источник – [1] 

По результатам категорирования принимаются решения по степени и 

формам таможенного контроля. Данное категорирование не является ос-

новой СУР, но предполагает дополнительный учет данных об уровне 

риска участников ВЭД. В итоге таможенные органы обеспечивают про-

ведение регулярного и всестороннего мониторинга и анализа деятельно-

сти субъектов хозяйствования, а также результатов совершения тамо-

женных операций в отношении товаров, перемещаемых последними че-

рез таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь. Полагаем, что 

присвоенный уровень риска подлежит постоянной актуализации. 
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NORDISK MÅNGKULTURALISM 

Т. В. Рагозина  

Det finns en sådan idé att nordiska länder representerar många 

gemensamma drag i internationella relationer, att de uppträder på den 

internationella arenan som en aktör i många frågor. Därför kan det vara 

intressant att ta reda på om det finns en singel mångkulturell modell för alla 

nordiska länder, respektive Sverige, Finland, Norge, Island och Danmark.  

Först är det mycket viktigt att definiera vad mångkulturalism egentligen är. 

Mångkulturalism är samlevnaden av flera kulturer på ett territorium, sätt av deras 

samlevnad och villkor som reglerar det. Mångkulturalismens huvudsyfte är att 

hitta balansen mellan kulturella skillnader och egenheter, å ena sidan, och 

integrering, å andra sidan. Enligt den kanadensiska forskaren Will Kymlicka, 

borde mångkulturalismen betraktas i sammanhanget med två typer av minoriteter, 

vilka är urbefolkningen och migranter. Av det följer att mångkulturell politik 

siktar inte bara åt bosättningen av dem invandrarna som har nyligen kommit utan 

också anpassningen av grupper som har bott i ett land under lång tid.  
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Det bästa sättet att ta reda på om det antingen finns eller inte finns en 

sådan speciell typ av nordisk mångkulturalism är att jämföra mångkulturell 

lagstiftning i de fem länderna samt genomförandet av dessa multikulturella 

strategier inom undersökta statliga system.  

Det är värt att notera att alla länder visar en märkbar framgång i 

upphöjande till lag och etablering av organisationer mot diskriminering enligt 

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Samtidigt är det 

intressant och kontroversiellt att inget land har inkorporerat denna konvention 

i nationellt lagstiftningssystem. Samers markrättigheter är det gemensamma 

problemet för tre länder (förutom Island och Danmark). Detta problem blev 

en riktig anledning till varför inga av dessa länder har skrivit under 

Konventionen 169 om ursprungsfolk och stamfolk som antogs av 

Internationella Arbetsorganisationen. Det är också svårt för nykomlingar att få 

tillgång till arbetsmarknad, bostad och statliga tjänster. Dessutom finns det 

ingen fattigdomsgräns för samhällets mest sårbara grupper. Det är inte 

ovanligt att iaktta en storskalig diskriminering av Romafolket. Alla 

ovannämnda problem är i viss utsträckning gemensamma för alla nordiska 

länder. För övrigt har inga av dessa länder någon samordnad politik 

beträffande nationella minoriteternas rätt till självstyre på grund av autonomi 

som inte är given på samma nivå i olika länder. I detta sammanhang är det 

särskilt Danmark som sticker ut mest för att det finns en stor chans att i 

framtiden kommer Danmarks utomeuropeiska territorier (Färöarna och 

Grönland) separeras från Danmark.  

Den antirasistiska kampen är stark i fem länderna, men inget land har 

antagit en lagbestämmelse som kan straffa människor för deras rasistiska 

aktiviteter. Sådan ”gråzon” är baserad på två faktorer, vilka är yttrandefrihet 

och mötesfrihet, å ena sidan, och förbud mot rasism, å andra, vilket leder till 

sårbart tillstånd av nationella minoriteter och invandrare. Nordiska länder är 

skeptiska om systematisk datainsamling och analys av den etniska 

sammansättningen. Det är inte ovanligt att höra antimuslimska inställningar 

hos politiska partier och i nationella parlamenten. Inget land har skrivit under 

FN:s konvention för skydd av migrantarbertares och deras familjers 

rättigheter. Norska myndigheter har nyligen börjat att visa sin vilja att ansluta 

sig till denna konvention.  

Många forskare, trots deras personliga åsikter om mångkulturalismen, 

håller med om värdet av jämställdhet och icke-diskriminering. Samtidigt 

betonar de att bara strategier och planer inte räcker för effektivt fungerande av 

ett mångkulturellt samhälle. Erfarenheter av nordiska länder visar att dessa 

planer och strategier inte kan förutse potentiella mångkulturella problem. Det 

har också blivit klart efter undersökningen att det inte finns sådan lagstiftning 

som omfattar alla aspekter av mångkulturalismen. I Danmark är det bara 
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urbefolkningens rättigheter som garanteras och respekteras till fullo, medan i 

Finland är det rättigheter av nationella minoriteter och i Sverige är det 

invandrares rättigheter. Norge och Finland har ett relativt utvecklat system av 

urbefolknings rättigheter. Finland, Norge och Danmark har inte gått långt 

fram mot mångkulturalismen beträffande invandrare. Island är det mest 

atavistiska exempel av alla länder för att det inte finns någon 

urbefolkningsgrupp eller nationell minoritet som bosätter sig på dess 

territorium. Och ett stort migrationsflöde har aldrig skett i Island. 

Sammanfattningsvis har analysen visat att det inte finns nordisk modell av 

mångkulturalismen, denna analys låter inte att förena fem länder i en grupp i 

sammanhang med mångkulturalismen. Tack till analysen kan det dock påstås 

att det finns tre grupper av dem fem länderna baserat på deras mångkulturella 

”mogenhets” nivå, var Sverige är på den högsta nivån, Norge och Danmark är 

på den måttliga nivån, och Finland och Island är på den låga nivån. Det visar 

sig att det varken finns nordisk mångkulturalism eller global universell 

mångkulturalism.  

БОРЬБА С РАСИЗМОМ В ПРЕЦЕДЕНТНОМ ПРАВЕ США 

К. И. Сафонова 

Расизм все еще остается одной из нерешенных проблем в США. Дан-

ная проблема настолько сильно укоренилась в американском обществе, 

что начала приобретать новые формы. Для ее решения было приложено 

немало усилий. Главную роль в этом играет прецедентное право. Имен-

но его развитие повлекло за собой череду изменений в общественной 

жизни США, было признано само существование проблемы, что уже 

стало первой ступенькой на пути к ее устранению.  

Ведя речь о борьбе с расизмом как таковой, следует начать с Граж-

данской войны (1860 – 1865 гг.), после которой последовала череда из-

менений в правовой системе США, касающихся рабства и чернокожего 

населения. Война покончила с рабством, хотя не привела к золотой эре 

для чернокожего населения Америки [1]. Вскоре были приняты три но-

вые поправки к Конституции (XIII, XIV и XV), на основании которых 

постепенно модифицировалось прецедентное право, вводя новые нормы, 

касающиеся искоренения расизма. 
Ключевым делом в данном вопросе стало дело Brown v. Board of 

Education (1954), имеющее значительное влияние на дальнейшее разви-
тие не только права США, но и государства в целом, так как, согласно 
решению Верховного суда США, расовая сегрегация государственных 
образовательных учреждений была запрещена. Случай, известный как 
Brown v. Board of Education, был названием, данным пяти определенным 


