
Skal innvandrernes spesielle bakgrunn tas hensyn
til i rettsanvendelsen? - seksjonsmøte

Debattlederen, høyesterettsdommer Trond Doha, Norge: Vårt emne er aktuelt,
men den situasjon som ligger til grunn for det, er ikke noe nytt fenomen. Allerede
de gamle nordiske lover hadde et klart og greit svar på det som er vårt emne. De
sa at man skal «lov følge eller land fly». Hvis du vil være hos oss, så får du følge
loven, og hvis ikke, så har du ikke noe her å gjøre. Jeg vet ikke om eksempler på
at de gamle nyanserte dette utgangspunktet noe særlig. I våre samfunn har vel
likevel problemstillingen blitt adskillig mer skarp og utbredt, i og med at det
skjer adskillig mer inn- og utvandring. Rettsanvendelsen er vel også blitt mer
nyansert med tiden. Så det er et aktuelt emne. Da jeg fikk henvendelse om emnet,
tenkte jeg straks i strafferettslige baner. Det er det som har tiltrukket seg mest
oppmerksomhet. Men som Erik Møse påpeker i referatet favner vårt emne vidt,
og omfatter også sivilrettslige spørsmål.

Byrettsjustitiarius Arild Kjerschow, Norge: Jeg har påtatt meg å opptre på Erik
Moses vegne. Han har lovlig forfall, og kan ikke selv presentere sitt produkt. Som
hans dobbeltgjenger skal jeg stort sett nøye meg med å gjengi enkelte av hoved-
punktene i referatet, men siden jeg egentlig - til daglig - ikke er Erik Møse, vil jeg
likevel tillate meg å legge til enkelte mer personlige tolkninger og kommentaren

Temaets tittel indikerer at diskusjonen skal fokusere på hva som er eller bør
anses å være gjeldende rett, ikke på de mange interessante lovgivningspolitiske
spørsmål. Nærmest for ordens skyld vil jeg innledningsvis understreke at vi har
å gjøre med grupper som er alt annet enn homogene. Det eneste de har til felles
er at de ikke er «typisk nordiske», hva nå dette måtte være.

Møses tese nr. 1 er at den rettslige betydning av innvandrernes spesielle bak-
grunn ikke kan besvares generelt. Dette oppfatter jeg som en konstatering som er
så selvsagt at det vel ikke trenger ytterligere kommentar.

Jeg vil først si et par ord om menneskerettighetene og prinsippene om ikke-
diskriminering. At menneskerettighetene gjelder for innvandrere følger av uni-
versalitetsprinsippet, og det er dessuten uttrykkelig fastslått i de tre sentrale men-
neskerettighetskonvensjonene at det ikke skal gjøres forskjell ut fra rase, språk,
religion, nasjonal opprinnelse osv. Nasjonalt finnes det i Norden som kjent en del
regler som forbyr diskriminering. Dessuten har vi uskrevne forvaltningsrettslige
prinsipper om likebehandling - eller sagt på en annen måte; om forbud mot usak-
lig forskjellsbehandling. Det er nærliggende å hevde at vi allerede gjennom dette
har fatt mye av svaret på det spørsmålet som stilles i tittelen. På grunnlag av disse
regler og prinsipper kan vi altså konstatere at det ikke skal gjøres forskjell i retts-
anvendelsen. Vi skal tvert om - gjennom handheving av reglene - sikre at like
tilfelle behandles likt. Men fullt så kort og enkelt kan vi ikke svare.



772 Seksjonsmøte

For det første kan det i en del situasjoner være vanskelig å avgjøre om det
foreligger saklig eller usaklig forskjellsbehandling. Her kommer det an på hvil-
ke forhold eller hensyn man anser som rettslig relevante. I referatet er omtalt en
avgjørelse av den finske Försäkringsdomstolen som illustrerer at innvandrernes
bakgrunn kan aktualisere tilsynelatende nye spørsmål. Saken gjaldt et tilfelle der
arbeidsmarkedsmyndighetene hadde avslått en innvandrerkvinnes søknad om
støtte, fordi hun seiv var skyld i at hun ikke hadde arbeid. Grunnen til at hun ikke
fikk ansettelse var at hun av religiøse grunner bar hodetørkle. Försäkrings-
domstolen fant at det var vanlig for muslimske kvinner å bære hodetørkle av reli-
giøse grunner. Det var da ikke hennes feil at hun ikke hadde fått arbeid. Her kom-
mer vi til Erik Møses tredje tese, som lyder slik:

«Tallrike forbud mot diskriminering forebygger, men forhindrer ikke at innvandre-
res spesielle bakgrunn gis for liten vekt i den konkrete rettsanvendelse. Avveiningen
mellom saklig og usaklig forskjellsbehandling stiller her nordiske jurister overfor
nye og vanskelige problemer.»

Etter min mening kan denne tesen kanskje erstattes med noen spørsmål: Legger
nordiske rettsanvendere vekt på forskjeller som burde anses for irrelevante, for
eksempel når det gjelder klesdrakt? Har vi for dårlig historisk hukommelse i for-
hold til hva som var våre egne besteforeldres verdier, skikker og moter? Ut fra
den finske Försäkringsdomstolens avgjørelse skulle svaret være nei. Men debat-
ten kan kanskje bringe frem andre eksempler?

Når det gjelder politiets utlendingskontroll i form av stikkprøver på Oslo
Sentralstasjon og andre steder, kommer også spørsmålet om hva som er tillatt dif-
ferensiering og hva som er usaklig forskjellsbehandling på spissen. Jeg nøyer
meg her med å vise til den fjerde tesen.

Jeg vil også stoppe opp et øyeblikk ved tese nr. 5, som lyder slik:

«I forhold til forbud mot diskriminering skal innvandrernes spesielle bakgrunn ikke
tillegges vekt til deres ugunst, bare til deres gunst.»

Siste del av tesen går altså ut på at det som gjerne kalles positiv diskriminering
er tillatt, dersom dette er nødvendig for å fremme reell likhet. Spørsmålet er kjent
fra arbeidet med likestilling mellom kjønnene, og i Norge er adgangen til positiv
diskriminering av et kjønn for å fremme likestilling lovfestet i vår likestillings-
lov. Jeg tror man i en rettslig analyse må skille mellom to former for særbehand-
ling. På den ene side har man tiltak, for eksempel særskilte undervisningstiltak
eller særskilte økonomiske tilskudd, som enten er etablert for å kompensere for
spesielle problemer eller for å støtte opprettholdelsen av språklig og kulturell
identitet i en gruppe. Slike tiltak kan være politisk kontroversielle, men byr
neppe på rettslige problemer. På den annen side har man den egentlige positive
diskriminering som blant annet kommer til uttrykk i kvoteringsregler i forbin-
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deise med ansettelser eller i forbindelse med opptak på skole, universitet e.l. Det
kan nok stilles spørsmål om hvor omfattende og radikale slike kvoteringsord-
ninger kan være uten lovhjemmel.

Så over til et par spørsmål innenfor strafferetten som er omtalt i referatets
punkt 2.2 til 2.4. Det ene spørsmålet er i hvilken grad innvandrergruppers spesi-
elle bakgrunn kan få betydning for hvor langt et samtykke kan føre til straffrihet.
Tese nr. 8 går ut på at den spesielle bakgrunnen kan få betydning, og den omtal-
te dommen i svensk høyesterett fra 1997 støtter utvilsomt denne tesen.1 Den
gjaldt et tilfelle der en lege fra Gaza uten legelisens i Sverige, foretok omskjæ-
ring av seks små gutter uten bedøvelse og under hygieniske forhold det kunne
stilles spørsmål ved. Legen ble frifunnet. Om innfallsvinkelen her bør være hen-
synet til respekt for religionsfriheten eller innvandrernes spesielle kulturelle bak-
grunn er kanskje hipp som happ. Men mye taler vel for at religionsfriheten bør
gis større gjennomslagskraft enn kulturelle tradisjoner som ikke er klart religiøst
forankret. Men i et sekularisert samfunn kan det være et paradoks at religiøse
beveggrunner gis et sterkere rettslig vern enn andre ikke-religiøse former for
begrunnelse eller overbevisning.

Det andre spørsmålet er om det kan være en formildende omstendighet i straf-
feutmålingen at den straffbare handling på grunn av en annen kultur og andre tra-
disjoner ville blitt mildere bedømt i opprinnelseslandet. Det er vel den alminne-
lige oppfatning at dette må besvares benektende. Men under punkt 2.4 er det vist
til en dom i Norges Høyesterett fra 1984 som kanskje må oppfattes som en kon-
sesjon til et mer «kulturrelativistisk» syn, hvis man kan bruke det uttrykket.2

Saken gjaldt drap begått av tre tyrkere mot en landsmann som hadde hatt seksu-
ell omgang med datteren, respektive søsteren til drapsmennene. Høyesterett utta-
ler riktignok først at «innvandrerne må som alminnelig regel rette seg etter for-
holdene om oppfatningene her til lands». Men deretter tar Høyesterett forbehold
knyttet til det miljøet den domfelte og den drepte tilhørte og tradisjonen i deres
hjemland. Det hører med til historien at fengselsstraffene ble redusert fra hen-
holdsvis 16, 13 og 12 år til henholdsvis 12, 8 og 7 år. Det er dessverre ikke
debattlederen, høyesterettsdommer Trond Dolva, sin oppgave å uttale seg om
samme syn ville gjøre seg gjeldende i Høyesterett i 1999.

Til slutt et par ord om barnefordelingsaker hvor den ene av foreldrene har inn-
vandrerbakgrunn. Vurderingstemaet i disse sakene er som kjent hva hensynet til
barnets beste tilsier. Hva som er «rettferdig» i forhold til mor og far skal altså i
prinsippet ikke spille noen rolle. Dette må i utgangspunktet bety at foreldrenes
religiøse overbevisning, etniske bakgrunn osv. i seg selv er uten betydning. Den
tiende tesen er det vel derfor lite uenighet om. Det har imidlertid vært fremsatt
påstander om at nordiske domstoler favoriserer sine egne i tokulturelle barnefor-
delingssaker. Spørsmålet er kanskje om det på den ene side kan være en risiko

1 NJA 1997:107.
2Rt. 1984 s. 1146.
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for at dommerne kan krenke prinsippet om barnets beste til fordel for en innvan-
drermor eller -far, av engstelse for at egne fordommer skal slå negativt ut. På den
annen side er det kanskje ikke til å unngå at våre vurderinger vil være preget av
det syn vi i Norden har på hva som er det gode liv og gode oppvekstvilkår for
barn. Spørsmålet er ikke bare om det er mulig å frigjøre seg fra de nordiske opp-
fatningene. Spørsmålet er også om det er ønskelig.

Korreferenten, professor Suzanne Wennberg, Sverige: Eftersom det här ämnet
kan bli i stort sett hur brett som helst, tänkte jag göra en begränsning och foku-
sera mitt inlägg på vad Erik Møse tar upp angående frågan i vad mån invandrar-
nas speciella bakgrund skall beaktas i den straffrättsliga rättstillämpningen. Här
uppstår många frågeställningar och oklarheter i vad mån en avvikande social
bakgrund och rättskultur skall inverka på bedömningen i positiv eller negativ
riktning. Det kan handla om tolkning de brottsbeskrivningar som riktar sig till
alla och envar, om bedömning av vad som utgör försvårande och förmildrande
omständigheter, om straffmätning och påföljdsval samt om tillämpning av
ansvarsfrihetsgrunder inklusive resonemang om social adekvans. Min allmänna
inriktning är skeptisk i den meningen att jag menar att det finns ganska lite
utrymme för att särskilt beakta invandrarnas speciella bakgrund i straffrättsliga
bedömningar.

Om vi utgår från situationen att en person som är invandrare från en annan
rättskultur åtalas för brott i det nya landet, handlar det alltså om invandrare som
intar rollen som gärningsman, inte som offer. Utgångspunkten måste då vara,
som Erik Møse gör gällande i tes 6, att gärningsbeskrivningarna vänder sig till
alla och envar, således även till invandrare, och att de skall tolkas generellt obe-
roende av invandrarbakgrund och kultursyn. Det allmänna förbudet mot miss-
handel och våld gäller naturligtvis även för invandrare som kommer från en
patriarkaliska kulturer i vilka det är tillåtet att slå kvinnor och barn. Även om det
är så att det man som barn tillägnat sig om sin kultur blir en oupplöslig del av vår
identitet, gäller principen «ta seden dit du kommer» just på strafflagstiftningens
område. Så långt tror jag att de flesta är eniga.

Men tittar man på svensk rättspraxis, framför allt från underrätterna, finner
man att det händer att domstolen lätt glider in i resonemang som innebär att man
väljer en kompromisslösning och bedömer gärningsmannens invandrarbakgrund
och avvikande rättskultur som en ursäktande omständighet när man bedömer
brottets grovhet och utmäter straffet. Jag har däremot inte stött på fall i vilka man
spegelvänt beaktat invandrarens speciella bakgrund som en försvårande omstän-
dighet.

Här tror jag att risken är stor att man sammanblandar den straffrättsliga frågan
vilken typ av faktorer, som domstolen har att beakta som försvårande respektive
förmildrande omständigheter, med den invandrarpolitiska frågan om vi skall
satsa på integrering av invandrarna utan att man ger upp sin etniska tillhörighet,
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framför assimilation som innebär uppgivande av den egna kulturen. Särskilt i
Sverige uppstår lätt tendenser att snegla på vad som kan betraktas vara den poli-
tiskt mest korrekta lösningen. Rädsla för att vi inte skulle vara ett öppet och
mångkulturellt samhälle i vilket man hyser respekt för andra kulturer, kan påver-
ka oss. Kanske handlar det om dåligt samvete för att det visat sig att invandrare
oftare pekas ut som skyldiga till brott. Vittnen har i särskilt arrangerade test visat
sig utgå från att mörkhyade invandrare är inblandade i brott, som de faktiskt inte
begått. I annat fall blir det lite svårt att förstå varför invandrarens speciella bak-
grund endast åberopas i förmildrande riktning.

I praxis har frågan dykt upp om den som dödat sin otrogna hustru kunde åbe-
ropa som förmildrande omständighet att sådan gärning bedöms lindrigare enligt
muslimsk sedvana. En libanesisk man, som dödat sin svenska fru, dömdes för
mord till 10 års fängelse. Mannen invände att en gärning som innebär att en äkta
man berövar sin otrogna hustru livet inte betraktas som särskilt allvarlig i hans
hemland, Libanon, och att hänsyn härtill måste tas vid brottsrubricering och
straffmätning. Enligt HovR:n skulle innehållet i gällande rätt på den tilltalades
hemort och hans kulturella bakgrund vara sådana omständigheter som det talas
om i 29:5 p. 8 brottsbalken (någon annan omständighet föreligger som påkallar
att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar; billighets-
hänsyn är omständigheter som inte är knutna till själva gärningen, utan mer är
knutna till gärningsmannens person och till vad som inträffat efter gärningen).
Hovrätten ansåg dock enligt en motivering som inte var helt klar, att omständig-
heterna, som gärningsmannen anfört, inte var tillräckliga för att man skulle gå
under straffvärdet. Mannen dömdes för mord till fängelse i 10 år (straffmini-
mum) och utvisades.3 En dissident påpekade dock att den omständigheten att
brottet måhända bedöms mindre strängt i mannens hemland, inte skulle tillmätas
någon betydelse.

I en norsk höyesterettsdom från 1984 dödade tre turkiska invandrare, far och
två söner, en man som hade haft sexuellt umgänge med deras 18-åriga dotter
respektive syster. Här tog man hänsyn till den turkiska uppfattningen att mannen
i fråga hade kränkt inte bara den 18-åriga kvinnan utan även familjens ära.4

Vidare har frågan berörts om våldtäkt eller sexuellt utnyttjande av en far mot
en dotter kunde bedömas som lindrigare med hänsyn till exempelvis syrianska
seder och moralkodex. I NJA 1992 s. 446 ansåg inte majoriteten men en dissi-
dent i hovrätten att faderns övergrepp mot dottern kunde förklaras av att den syri-
anska kulturen betingade önskan att utreda dotterns mödom. Domstolarna dömde
honom dock för grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande. I media har man
bl.a. diskuterat ett fall i vilket en etiopisk moder, som slog sitt barn, dömdes utan
att man tog hänsyn till att hon kom från en annan kultur. Fallet kritiserades av
journalisten Zaremba just på den grunden att man inte tog denna hänsyn.

3RH 1990:125.
4Rt. 1984 s. 1146.



776 Seksjonsmøte

Det här tycker jag är en intressant fråga för diskussionen och jag menar att
man gör fel, när man värderar gärningsmannens motiv moraliskt utifrån en annan
moralsyn än den rättsordningen vilar på. Frågan vad som är ett gott och ett ont
motiv måste bedömas utifrån den moralsyn som avspeglas i rättsordningen. I
annat fall måste resultatet bli en praxis som är förvirrande och inkonsistent. En
person, som begår ett brott här i Norden, handlar enligt moralsyn i hans hemland
som verkar ursäktande på hans handling. En annan person, som begått samma
brott här i Norden, handlar mot sin ursprungliga rättskultur som bedömer saken
ännu hårdare än vad vi gör i Norden. Borde inte detta i konsekvensens namn
betraktas som en försvårande omständighet? En tredje person begår samma brott
utan att kunna hänvisa till någon avvikande moralsyn alls i hemlandet. Vi får ett
konglomerat av olika bedömningar av ett och samma motiv till ett och samma
brott.

För övrigt vilar våra straffsystem på den kantianska tanken att brottet är en
kränkning av den yttre lagen, som berör den yttre friheten, inte av den etiska lag
som angår människors inre frihet. Lagen behöver endast göras till rättesnöre för
våra yttre handlingar. Det är rättskränkningen, inte den onda viljan, som utgör
bestraffningens grund, eftersom statens funktion är att skydda individens frihet
och denna frihet endast kan kränkas av handlingar. Den onda viljan ensam gör
möjligen människan omoralisk, men den kränker inte andras frihet. Denna rätts-
filosofiska princip står sig än idag. Vad jag vill komma fram till är att domstolens
uppgift är att bedöma gärningens klandervärdhet, snarare än gärningsmannens
klandervärdhet. När domstolarna tillämpar straffsystemet dömer man en person
för en viss gärning, som visserligen uppfattas som moraliskt klandervärd, men
man avkunnar inte en moralisk dom över gärningsmannens person.

Denna distinktion är av avgörande betydelse, när man just ställer sig frågan
om invandrarens speciella bakgrund skall beaktas som en försvårande eller för-
mildrande omständighet. Även om man på det moraliska planet skulle kunna
ursäkta gärningsmannen med att han handlat i enlighet med den rättskultur i vil-
ken han är uppvuxen och uppfostrad, verkar det inte förmildrande, eftersom
verksamheten inte alls skall gå ut på att moraliskt värdera hans person.
Gärningsmannens person skall värderas moraliskt när han står i biktstolen. När
han står inför domstolen är det gärningen som skall värderas, inte personlighe-
ten. Att gärningsmannens motiv är ursäktande i den rättskultur varifrån han kom-
mer är således inte mera ursäktande än att en person, som vuxit upp i Norden, i
sin hemmiljö fått lära sig ett avvikande kriminellt beteende. I vart fall i Sverige
betraktas en dålig uppväxtmiljö inte som en förmildrande omständighet när man
utmäter straffvärdet för en gärning. Jag instämmer därför inte med Erik Møse när
han säger (punkt 2.4) att vansklig uppväxt, till exempel invandrarbakgrund, kan
vara förmildrande vid straffrnätningen.

Driver man denna (av mig kritiserade) linje, kommer det att leda till absurda
ställningstaganden. Brottet egenmäktighet med barn i 7:4 brottsbalken föreligger
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när någon «utan beaktansvärt skäl» egenmäktigt bortför ett barn under 15 år. Om
en iransk far egenmäktigt tar med sig sitt barn till Iran för att han har betydligt
större möjligheter att ensam få vårdnaden till barnet i Iran än i Sverige, kan man
givetvis inte som beaktansvärt skäl ta hänsyn till att hans motiv är relaterade till
hans rättskultur. Syftet med brottet är ju bl.a. att skydda vår rättskultur och den
förälder som lever här.5 Likaså kan man inte tolka kravet på «otillbörlig belö-
ning» i mutbrottet i 20:2 brottsbalken, respektive bestickning i 17:7 brottsbalken,
utifrån gärningsmannens ursprungliga rättskultur, där mutor är ett normalt inslag.
Inte heller kan man låta försvarlighetsbedömningen vid tillämpningen av nöd-
eller nödvärnsbestämmelserna påverkas av den omständigheten att synen är en
annan i den rättskultur varifrån gärningsmannen kommer. Jag menar att så i prin-
cip inte skall vara fallet av den anledningen att det inte handlar om att söka mora-
liskt ursäktande argument för gärningsmannen. Däremot kan man tänka sig att
han hade svårt att besinna sig och att excess därför förelegat.

En annan faktor som jag tror är värd att uppmärksamma i sammanhanget är
vår respekt för argument av religiös natur, dvs. frågan om vi inte i det sekulari-
serade Norden visar alltför stor respekt för argument av religiös natur. Erik Møse
åberopar i tes 8 religionsfriheten som argument för bedömningen av hur långt ett
samtycke verkar ansvarsfriande. Själv skulle jag föredra att tala om privatauto-
nomins betydelse. Varför skulle just religionsfriheten vara avgörande för hur
långt ett samtycke verkar ansvarsfriande? I det svenska s.k. omskärelsefallet,
NJA 1997 s. 636, är det uppenbart att Högsta domstolen tillmätt just den religiö-
sa seden avgörande betydelse. Sex muslimska pojkar i åldern 172-7 år blev
omskurna på en flyktingförläggning utan bedövning, under former som inte var
medicinskt betryggande. Högsta domstolen konstaterade att barnens vårdnadsha-
vare kunde ge samtycke för sina barns räkning, om åtgärden kunde anses fören-
ligt med barnens bästa. Här kunde man undra om det var förenligt med barnens
bästa att på ett soffbord utföra omskärelse utan bedövning med en icke steril skal-
pell, vilket ledde till svåra infektioner. Högsta domstolen fann dock att omskä-
relse av religiösa skäl var tradition bland muslimer och att verksamheten blivit
allt vanligare i Sverige, varför kraven fick anses uppfyllda. Man dömde alltså
inte för barnmisshandel.

Här är min fråga till diskussionen om vi alltid skall inta den här lite flata
inställningen, så snart vi får höra att det handlar om religiösa traditioner eller reli-
giöst motiverade skäl. Måste alla religiösa traditioner betraktas som heliga även
vid juridiska bedömningar? Hur skulle man reagera om en helt annan kategori av
människor gjorde exakt samma sak med hänvisning endast till vår allmänna
åsiktsfrihet, utan att hänvisa till religiösa argument eller seder? Antag att skinn-
skallarna införde som rit, när man fått barn, att den fem år gamla pojken skulle
läggas upp på ett soffbord och omskäras utan bedövning med icke sterila skal-

5 Jfr. NJA 1991 s. 241 och RH 1993:52 (HovR:n tog viss hänsyn till att mannen ansett att han ej begått
något fel, eftersom hans handlande var tillåtet enligt iransk lag.)
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peller. Man kan knappast åberopa religionsfriheten som ett argument för särbe-
handling, eftersom vi även har åsiktsfrihet som skulle kunna åberopas till förmån
för skinnskallarnas beteende.

Avslutningsvis skulle jag alltså vilja ifrågasätta om inte presumtionen skall
vara den att man vid den straffrättsliga rättstillämpningen inte särskilt beaktar
invandrarnas speciella bakgrund. En annan sak är att sådana faktorer kan beak-
tas på annan grund, till exempel därför att det finns en norm som säger att man
skall beakta gärningsmannens eller offrets upplevelse. Om ärekränkningsbrotten,
till exempel, kopplas till offrets upplevelse av att ha blivit kränkt, inte till vad
som typiskt sett varit ägnat att kränka, så följer därav att en person av främmande
etniskt ursprung, som känner sig kränkt av en viss gest som andra människor i
Norden i regel inte reagerar så starkt över, faktiskt har blivit förolämpad. Men
avgörande för bedömningen är hur kränkningen bestäms. Ett argument för att
inte bestämma brottet så att ansvaret kopplas till offrets upplevelse av att ha bli-
vit kränkt, är att det i mycket speciella fall inte blir aktuellt med ansvar för att
gärningsmannen helt enkelt inte uppfyller uppsåtskravet.

Professor Kirsten Ketscher, Danmark: Som underreferent fra Danmark vil jeg
komme med nogle eksempler, som jeg håber, kan være med til at sætte debatten
i gang.

Indledningsvis vil jeg sige, at jeg er enig i Erik Møses udgangspunkt, at sva-
ret er, naturligvis skal der ikke gøres forskel, fordi der er et almindeligt ligheds-
princip, og det er et godt udgangspunkt. Men jeg vil nok formulere resten af pro-
blemstillingen i en anden juridisk figur, idet jeg mener, at resten, han diskuterer,
er rækkevidden af forbudet mod indirekte diskrimination. Det er også i vidt
omfang det, vi drøfter, når vi diskuterer. Hvis vi specielt ikke ønsker en adfærd
fra folk, som ikke har solide rødder i nordisk retstradition og kultur, så er det
spørgsmål om, i hvilket omfang der i virkeligheden er tale om en diskrimination
af noget, som vi i øvrigt beskytter som en menneskerettighed. Der er jeg enig
med den forrige taler i, at de fleste problemer, vi ser, er forbundet med udøvelse
af religion. Specielt har det været den muslimske religion, der har været til dis-
kussion.

Diskussionen om rituel slagtning har i Danmark været meget ophidset. Der er
i Danmark ikke lovforbud, som jeg forstår, der er både i Sverige og Norge mod
rituel slagtning. Hvis vi ser på denne artikel, som er skrevet af to danske jurister,
så lægger de vægt på, at gennemførelse af et generelt forbud mod rituel slagtning
er motiveret i hensynet til dyrenes beskyttelse mod angst og smerte: «Det må ved
bedømmelsen lægges til grund, at dyr også i andre situationer oplever angst og
smerte. Set ud fra et hensyn til dyrebeskyttelse er den rituelle slagtning således
vel relevant, men dog kvantitativt af relativ begrænset betydning. Et forbud kan
anskues som et vilkårligt valgt område, der efterlader væsentlige store områder
af angst og lidelse for vilde og tamme dyr uberørt.» Det, der lægges vægt på her,
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er problemets størrelse. Det er en meget lille gruppe, det drejer sig om, og at
dyrene også i andre sammenhænge lider, betyder altså, at når man netop vælger
dette ud, er det betænkeligt i forhold til religionsfriheden.

Det andet spørgsmål, som jeg synes også vedrører dette i mindre dramatisk
form, er en landsretsdom, som drejer sig om en tyrker, der ønskede at opsætte en
parabolantenne på sin altan for at modtage tyrkiske udsendelser. Det var forbudt
i bebyggelsen at opsætte parabolantenner. Han fik besked om, at han skulle tage
den ned. Det gjorde han ikke, og så blev han sagt op med hjemmel i lejeloven til
fraflytning. Det indbragte han som en modstrid mod menneskerettighedskonven-
tionens forbud mod etnisk diskrimination. Der skriver man meget interessant -
jeg har ikke set det i nogen anden dansk dom: «Efter omstændighederne, her-
under at de sagsøgte er af udenlandsk herkomst, kan berettigelsen af sagsøgernes
krav om nedtageisen af den opsatte parabolantenne opleves som retligt tvivlsomt,
og derfor findes der ikke fuld tilstrækkelig anledning til nu at anse lejemålet for
bragt til ophør.» Så fortsætter man dog: «Hvorimod de sagsøgte findes at burde
tilpligtes til at fravige det lejede, såfremt de ikke inden 8 dage tager parabolan-
tennen ned.» Man lægger altså vægt på, at folk har været af udenlandsk her-
komst, og derfor har de måske opfattet situationen urigtigt, sådan at man forsky-
der retsvirkningen.

Det tredje eksempel er mere principielt, og der er vi ved brændpunktet, mener
jeg, i spørgsmålet om, hvad skal man acceptere i et samfund, som er multikultu-
relt, og hvor man gerne vil vise tolerance over for hinanden. Det er en dom, som
blev afsagt af Østre Landsret i 1998, og den er for tiden under anke til Højesteret.
Der skete det, at nogle somaliere, der var på en særlig arbejdsmarkedsuddan-
nelse, bad i arbejdstiden på et offentligt sted. Som der står i dommen: «Efter et
alvorligt sammenstød mellem en dansk elevgruppe og sagsøgeren og andre
somaliere, der udsprang af somaliernes religionsudøvelse i delvis afgrænsede
rum på gangarealet i centerets kantine, blev det over for den danske gruppe til-
kendegivet, at der ville ske bortvisning, hvis der opstod tilsvarende episoder.»
Danskerne fik altså at vide, at de ville blive bortvist. Over for somalierne blev det
tilkendegivet, at de ikke måtte bede på fællesarealer, men gerne andre steder i
centeret, og at overtrædelse ville medføre bortvisning. «Uanset at sagsøgeren
utvivlsomt har forstået tilkendegivelsen, herunder konsekvensen af overtrædelse,
foretog han på ny en bøn på det nævnte gangareal. Han blev herefter bortvist. På
denne baggrund kan de af ledelsen trufne beslutninger ikke anses som udtryk for
forskelsbehandling af sagsøgeren på grund af hans religiøse tro, men alene som
dispositioner, der skete med henblik på opretholdelse af den af hensyn til cente-
rets funktion nødvendige ro og orden.»

Det sidste eksempel, jeg vil gøre opmærksom på, var en sag fra den danske
folkeskole, hvor en pige på 10 år af tyrkisk baggrund nægtede at bade sammen
med de andre børn, idet man henviste til, at muligvis både hendes religion og
hendes kultur forbød hende at bade nøgen sammen med andre børn. Det førte til,
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at Esbjerg Kommune indskærpede badereglerne, som gælder for alle børn, og da
hun ikke overholdt badereglerne, bortviste man hende i realiteten fra folkesko-
len. Denne sag kom for det danske tilsynsråd og indenrigsministerium, og der
afgjorde man, som der står: «På grundlag af folkeskoleloven og de i medfør heraf
fastsatte regler samt undervisningsministeriets udtalelser i sagen er det klart, at
Esbjerg Kommunes afgørelse om at gøre pigens deltagelse i undervisningen i fol-
keskolen betinget af, at hun fulgte kommunens regler om badning i forbindelse
med idrætsundervisning, var ulovlig.» Man lagde vægt på her, at der ikke var
hjemmel til at bortvise hende fra folkeskolen. Så vidt jeg ved, er der overhove-
det ikke hjemmel til at bortvise nogen fra folkeskolen. Uanset hvor vanartede de
er, mener jeg ikke, man kan bortvise dem. Derfor er det naturligvis ikke uinter-
essant, at man bortviser hende på baggrund af, at hun ikke opfylder bade-
reglerne.

Disse fire eksempler har jeg taget op som eksempel på, at vi far flere og flere
sager. Jeg synes ikke, at det er ganske nemt at svare på, hvorledes de juridisk set
skal bedømmes. Der er for øjeblikket en meget ophidset diskussion i Danmark
omkring arbejdsgivernes ret til at bestemme, om muslimske kvinder kan bære
hovedtørklæde eller ej. Ikke et spørgsmål om, hvorvidt det skal være forbudt,
men om en arbejdsplads kan forbyde det. Jeg synes ikke, det er nemt at svare ja
eller nej på dette spørgsmål, og sagen er nu indbragt for retten. Men jeg synes, at
man kan gøre sig nogle mere overordnede overvejelser om det retlige scenario,
vi befinder os i, ligesom Suzanne Wennberg gør.

Jeg synes i hvert fald også, det er meget vigtigt at gøre opmærksom på, at vi
også i denne henseende befinder os inden for rammen for det, man kalder kon-
kurrerende rettigheder. Hvis vi tager Amsterdamtraktatens artikel 13, som der er
nogle af os, der er omfattet af, står der, at man skal bekæmpe forskelsbehandling
på grund af køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap eller seksuel ori-
entering. Det er helt åbenbart, at alle disse rettigheder kan ikke opfyldes på en
gang. De er tilsyneladende sidestillet, altså ikke i et hierarkisk forhold til hinan-
den. Der synes muligvis at være en tendens til at gøre religionsfriheden til en
mere vigtig rettighed end andre rettigheder. Det vil jeg nok sætte spørgsmålstegn
ved, om der er retligt belæg for.

Under alle omstændigheder vil jeg gøre opmærksom på, at tidligere sager, vi
har haft i Danmark omkring religionsfrihed, stort set har drejet sig om Jehovas
Vidner. Dem har der ikke været problemer med at sætte på plads. De har fået, så
hatten passer. De kan hverken adoptere børn eller noget som helst andet. Jeg tror,
at vi befinder os i en periode, hvor vi er lidt provinsielle og ikke ganske har væn-
net os til de fænomener, vi vil møde.

Hvis jeg afslutningsvis skal komme med en vurdering af, hvad er den retlige
dynamik - vil der være mere eller mindre plads til at tage hensyn til forskellig
baggrund? - så tror jeg med udgangspunkt specielt i sagen om, hvordan man skal
klæde sig på arbejdspladser, at udviklingen går i retning af, at der bliver mindre
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plads. Fordi der er så mange nye, forskelligartede og flere fænomener, der kom-
mer ind.

Så dette, at man i 1984 i Norge tager specielt hensyn til tyrkere: Jeg vil gøre
opmærksom på, at den sag er specielt interessant, for det var ikke sådan, at den
tyrkiske straffelov gav dem ret til at slå nogen ihjel. Det var en særlig kultur, de
havde. Derfor mener jeg også, man kan rejse spørgsmålet om, i hvilket omfang
skal der både være ret for den enkelte og pligt for staten til at etablere reservater.
For disse kulturer udvikler sig måske ikke i samme omfang, når de befinder sig
indkapslet i et nordisk samfund, som hvis de befandt sig i deres eget hjemland.
Samtidig må man være meget opmærksom på, at der skal også være plads til folk,
som både ser anderledes ud og har en anderledes tro end den almindelige nor-
diske model.

Erik Møse har ikke nævnt hverken kvindekonventionen eller børnekonventio-
nen. Jeg synes, det er to gode eksempler på, at vi har internationale forpligtelser,
som i vidt omfang vil være i modstrid med, at man for eksempel er særlig tole-
rant over for børn eller kvinder, der bliver behandlet dårligt. Jeg vil spørge: Har
vi hjemmel til på andres vegne at give afkald på de rettigheder, som vi tildeler
nordiske kvinder? Vi befinder os i et meget, synes jeg, uopdyrket felt, hvor der
er et stort behov for retlig præcision, og hvor der er et stort behov for retlig dis-
kussion, også på retsanvendelsesfeltet.

Dommer Peter Garde, Danmark: Jeg vil kort kommentere indlederens bemærk-
ninger om, hvorvidt indvandrerbaggrund bør have betydning for strafudmåling-
en, og de tre domme fra norsk og svensk praksis, særlig Nadia-sagen.

Som gammel straffedommer har jeg pådømt ikke så få sager vedrørende
indvandrere, idet en af Hillerød retskreds' kommuner, nemlig Farum, har en bety-
delig indvandrerbefolkning, særlig med op imod tusind tyrker, men derudover er
flygtningelejren Sandholm placeret i retskredsen, både den åbne del af lejren,
som er det store modtagelsescentrum i Danmark, og den særlige institution for
frihedsberøvede udlændinge.

Naturligvis er sagens retfærdige og juridisk korrekte udgang straffedomsto-
lens vigtigste opgave, men jeg tilstræber også normalt en vis pædagogisk påvirk-
ning, herunder at den dømte accepterer eller i det mindste forstår, hvorfor sagen
får den udgang, den nu engang får. Men kultursammenstød og fremmede normer
umuliggør ofte dette. Lad mig give to eksempler fra det tyrkiske befolkningsele-
ment i Farum:

En midaldrende fader havde kunnet fortsætte sit hårdhændede patriarkalske
styre her i landet, men da hans nu voksne søn blev gift med en ung kvinde fra
Tyrkiet, skete det uforudsigelige, at svigerdatteren opildnede den unge mand til
et beskedent oprør, først og fremmest ved at de flyttede hjemmefra og lejede egen
bolig. Da den gamle ikke ved magtsprog og trudsler kunne bevæge sin søn til at
komme tilbage, cyklede han ti kilometer til sønnens nye bopæl medbringende en



782 Seksjonsmøte

stor brødkniv og tilføjede sønnen flere farlige stik. Han påstod at have handlet i
selvforsvar - helt håbløst. Sagen var oplagt, og jeg idømte ham halvandet års
fængsel. Han modtog straffen uden at kny og uden at forsøge appel. Jeg talte jo
magtens sprog, men det var ganske åbenbart, at han i sit hjerte forkastede dom-
men. Han havde jo kun forsøgt at fastholde den gudgivne magt over den yngre
generation.

I den anden sag var familiesammenføringen med en ægtefælle fra hjemlandet
den dybereliggende årsag til overtrædelserne: En ung tyrkisk kvinde, som havde
boet mange år i Danmark, blev gift med en landsbybeboer uden uddannelse og
uden en eneste af de evner, som var nødvendige for en tilværelse i Danmark, men
med de i hjemstavnen utvivlsomt gangbare idéer om manden som kvindens
hoved. Efter nogle år havde hun fået nok og blev skilt, men han nægtede at flyt-
te, og flyttede tilbage hver gang han blev fjernet. Til sidst fik han polititilhold,
besøgsforbud, men overtrådte det gang på gang og begik også i mindre omfang
vold imod hende. Han nåede fire straffedomme på mindre end fire år og kan ikke
have forstået hvorfor. Hans evige omkvæd var, at det var jo hans hustru og der-
med hans lejlighed, så han havde ret til at være der, også selvom han måtte knuse
en rude eller sprænge en dør for at komme ind. Som i den første sag forstod han
ikke dansk, og kommunikation gennem tolk er nu engang utilfredsstillende.

Der tales meget om nødvendigheden af respekt for udlændingenes skikke og
normer, men når disse skikke og normer forkastes af nogle af udlændingene selv
- den unge søn med svigerdatteren i den første sag, den fraskilte hustru i den
anden sag, «Nadia» i den norske sag - som for sit vedkommende vil leve efter
det omkringliggende nordiske flertalssamftinds normer, medens de tiltalte vil
fastholde «afvigerne» i hjemlandets normer, har «afvigeren» samme krav på fuld
retsbeskyttelse som enhver anden forurettet for en strafbar handling; og til fuld
retsbeskyttelse hører også, at retsbrud imod den pågældende bedømmes «til fuld
takst». Hvis respekt for indvandrerens traditioner og baggrund vil indebære en
forringet retsbeskyttelse af forurettede, skal retten udtrykkelig bortse fra disse
traditioner.

Det er nemt at sige, men kan være svært at administrere, idet der i den kon-
krete sag med den konkrete gerningsmand meget vel kan foreligge undskyldende
omstændigheder, som kan gøre fuld straf lidet rimelig. Men i så fald er det ret-
tens pligt ved begrundelsen at klarlægge nøjagtig, hvad den måske mildere
udmåling skyldes, og væsentligst, hvilke omstændigheder der ikke har fået lov til
at spille ind.

Ombudsman Margareta Wadstein, Sverige: Jag är ombudsman mot etnisk diskri-
minering i Sverige, nummer tre i raden, vi har funnits i Sverige sedan 1986. Själv
har jag arbetat i Yh år och jag tänkte att det kanske kunde vara intressant för
auditoriet att jag belyser några praktiska erfarenheter från vårt fält. Det kan hjäl-
pa till att strukturera sitt förhållningssätt, att visa på att det här faktiskt rör sig om
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ett område där vi behöver mycket mer kunskap än vi har. Jag har själv en bak-
grund från domstolsväsendet i Sverige och jag tycker att mitt nya arbete är för
mig en daglig hjärngymnastik. Jag måste varje dag, i varje fråga nästan, fundera:
Hur ska jag se på detta? Det här är en verklighet som kommer allt närmare, också
domstolsväsendet vill jag säga, på grund av förändringarna i befolkningssam-
mansättningen. Det är en ny verklighet i våra länder.

Jag tycker det var intressant att höra hur Suzanne Wennberg hjälpte oss att just
försöka hitta den här strukturen, för det tror jag är den allra första början att hitta
relevansen. När är det över huvud taget relevant att en person har en invandrar-
bakgrund, och när skall man bortse från det? Men redan i inledningsanförandet
väcktes tankar hos mig som pekar på behovet av att faktiskt definiera vad det är
vi talar om, för Arild Kjerschow använder uttryck som i Norge är självklara, men
som i svenska öron inte alls har samma innebörd. Jag tänker på ord som positiv
diskriminering, kvotering osv. De har en helt annan innebörd i Sverige och den
växlar mellan dem som använder dem. Om man inte talar samma språk, så har
man redan där ett stort problem.

Jag tänkte nu, för att eventuellt försöka elda på den här brasan, ge några exem-
pel på ärenden och anmälningar som kommer till den svenska ombudsmannen
mot etnisk diskriminering. Jag kan också passa på att säga, apropå frågan om reli-
gion som har kommit upp rätt mycket här, att vi just nu har ett mål i arbetsdom-
stolen i Sverige som rör frågan om en svensk arbetsgivare, det är ett landsting i
Sverige, har rätt att neka en arbetssökande som vill bära religiös klädsel, alltså
slöja och lång dräkt, som tandläkare. Hon är nekad anställning för att hon inte vill
ta av dessa kläder, det är vad som har hänt, gör i alla fall jag gällande. Vi har för
övrigt fått en ny lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet den 1. maj 1999, som
är väldigt långtgående, och som ställer stora krav på arbetsgivare, inklusive de
offentliga naturligtvis. För mig handlar de här frågorna väldigt mycket om kun-
skap, och för er som var på urfolkseminariet idag, så känner ni igen tankegång-
en, och jag vill gärna fånga upp den igen. Kunskapsbrist är ett väldigt stort pro-
blem inom hela rättsväsendet. Ett annat problem är också insikten om att den här
bristen finns. Vi tror att vi kan, men vi kan faktiskt inte så mycket. Det handlar
om förmågan att se när en situation av diskriminering föreligger eller när det
finns en relevans i en skillnad i etnisk tillhörighet, både i själva förfarandet och i
rättstillämpningen. Det här gäller inte bara domstolarna, det gäller polis och åkla-
gare också. Det här är en kunskapsfråga, men det är också en fråga om att skaf-
fa förhållningssätt. Det var det Suzanne Wennberg bidrog väldigt bra till att hjäl-
pa oss hur vi skall kunna resonera och tänka här.

Det handlar också om bemötande, vilket jag också gärna vill komma in på här.
Jag tycker att i Sverige möter jag en väldig naivitet i synen på vad som är dis-
kriminering, eller brist på lika behandling, för det är det som är diskriminering i
huvudsak - att lika fall inte behandlas lika.

Sedan finns också - som mycket riktigt det första danska inlägget la vikt vid
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- frågan om indirekt diskriminering, som inte gör saken lättare. Det här illustre-
rar väldigt väl behovet av att komma vidare. Jag har inte stött på i våra ärenden
att det finns belägg för att det förekommer diskriminering i domstolsväsendet i
Sverige, även om det här är ett väldigt outforskat fält. Det finns två studier jag
gärna ville peka på i sammanhanget. Den ena är av en professor i rättshistoria,
Rolf Nygren, som har studerat bokföringsbrott och misshandelsbrott och han
finner inga belägg för diskriminering. Det som kan se ut som diskriminering
finner han förklaringar till. Det andra senare bidraget på det här området är av lite
annan karaktär. Det är en avhandling i experimentell psykologi. Den lades fram
i våras av Torun Lindholm, och stämmer till eftertanke tycker jag. Den här
avhandlingen heter «Group Membership and Eye Witness Testimony». Den inne-
håller fyra studier av utsagor av ögonvittnen till våldsbrott, om de kan påverkas
av faktorer som är hänförliga till vittnets, till gärningsmannens eller offrets
grupptillhörighet, och hon finner sammanfattningsvis att hon får stöd för sin
hypotes att grupptillhörigheten, till exempel etnisk - det kan vara andra också -
kan ha en signifikant inverkan på ett vittnes utsaga och att sådana möjliga effek-
ter måste beaktas noga vid värderingen av vittnesbevisning. Den här studien visa-
de samtidigt - och det kanske är en tröst också för er - att poliser var mindre
etnocentriska än andra vittnen. Men som sagt, det finns väldigt lite undersök-
ningar, och det här är outforskat. Det finns därför all anledning att inte förringa
problemet.

När det gäller själva rättstillämpningen finns det två sidor, som jag ser det:
Dels risken att själv bli diskriminerad, dels risken att inte få det skydd mot dis-
kriminering som man har rätt till enligt vad vi har hört om människorättsdimen-
sionen här. Jag tänkte nämna ett par exempel som jag tycker är illavarslande. Det
ena rör vårdnadsmål, och i anmälningar till Ombudsmannen mot etnisk diskri-
minering riktas kritik mot domstolarna i mål där åtminstone ena föräldern är
invandrare, och det finns där särskilt i interimistiska beslut exempel på alltför
lättvindigt accepterade påståenden - som inte är underbyggda vad man kan se i
protokollen - att den ena föräldern kommer att föra barnet utomlands. Det accep-
teras och blir utgångspunkt för det interimistiska beslutet. Det andra exemplet
som jag stött på är en dom i vilken det faktum att en utländsk medborgare använ-
der sig av en rättighet - rätten att fä tolk, vilket för övrigt domstolen själv ibland
kan behöva för att man inte förstår det som invandraren säger - vänds mot honom
när domstolen skall ta ställning till om han ska utvisas ur Sverige. I domskälen
anförs behovet av tolk som ett tecken på bristande anknytning till Sverige. Det är
visserligen ärligt av domstolen att redovisa att den faktiskt tillägger det här vikt
- det var inte det enda skälet skall jag säga - men vad betyder det för den tillta-
lade? Skall han avstå från att begära tolk för att det kan få andra negativa konse-
kvenser. Redan behovet av tolk sätter i sig för övrigt en tilltalad i ett sämre läge,
det tar ju också Erik Mose upp i sitt referat.

Den andra sidan handlar alltså om effektiviteten i skyddet mot diskriminering.
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I Sverige är straffbestämmelsen om olaga diskriminering inte effektiv. Den för-
bjuder för näringsidkare, alltså den som har ekonomisk verksamhet, men också
för offentligt ansatta, att behandla olika beroende på etnisk tillhörighet. Den här
bestämmelsen är inte effektiv, och jag tror att det delvis hänger samman med til-
lämpningen utav den, även om nu själva straffbestämmelsen i sig också är svag.
Den ställer väldigt höga krav på ett diskriminerande syfte. Nu ska den äntligen
ses över av en nytillsatt utredning, men jag är rädd att det inte kommer att bli så
mycket av det, därför att rättsväsendets brist på förståelse här tror jag speglar rätt
väl synen hos en bredare allmänhet, nämligen att just etnisk diskriminering eller
rasdiskriminering, det förutsätter en rasistisk inställning, vilket inte alls behöver
vara så. Kopplingen till rasism är väldigt olycklig. Det handlar helt enkelt om
olika behandling. Ett exempel på det är fall där krogbesökare blir avvisade på
restauranger för att de är mörkhyade eller ser «utländska» ut, vad nu det är,
medan infödda släpps in på restaurangerna. Skälet för att inte bli insläppt är ofta
rent krasst ekonomiskt, men om krogägaren eller dörrvakten säger att «jag är ju
själv invandrare», vilket ofta är fallet, och «det finns ju redan invandrare här, så
det här kan ju inte vara någon diskriminering», så är det ofta två argument som
alltför lätt accepteras i domstolen, när skälet förmodligen ofta är ekonomiskt. Det
gäller för krögaren att hitta en «bra fördelning». Det finns ett kvoteringstänkande
här som innebär att man måste också få in några personer med svensk bakgrund
av rent ekonomiska skäl, därför kan man inte ta in för många invandrare. Man
behöver inte vara rasist för detta, utan man tänker på sin ekonomi, och det finns
rader av liknande exempel.

Att en person själv tillhör en «skyddad kategori» gör inte den personen immun
mot att man tillämpar rättsreglerna på vanligt sätt. 1 den delen håller jag helt med
Suzanne Wennberg, också i fråga om straffmätning och eventuella förmildrande
omständigheter. Det handlar också om upplevelser av diskriminering. Jag skall
inte fördjupa mig i det, men det leder mig ändå över på en fråga som ännu så
länge har lyst med sin frånvaro. Den gäller hur rekryteras nu domare, åklagare,
poliser till rättsväsendet? Jag ser inte så väldigt många personer här som, i varje
fall enligt mina egna fördomar, ser ut att vara invandrare. Vi måste också börja
se över den frågan. Det gäller att av både demokratiskäl och kunskapsskäl - vi
kan fä kunskapen gratis - se till att domstolar till exempel mycket bättre avspeg-
lar befolkningssammansättningen i våra länder.

Departementsrådet Anders Perklev, Sverige: Jag är underreferent från Sverige,
och mitt område är straffrättens. På det området har redan mycket klokt sagts här.
Jag tänkte bara lyfta fram några särskilda frågor.

Inledningsvis vill jag rent allmänt säga att frågan om i vilken omfattning vi
över huvud taget är beredda att ta hänsyn till invandrarnas speciella bakgrund i
vårt rättssystem, är beroende av två delvis sammanhängande faktorer, dels vilka
krav vi ställer på invandrarnas anpassning och kunskap om normer i sitt nya hem-



786 Seksjonsmøte

land, dels hur starkt behov vi har av en enhetlig nationell värdegrund som bekräf-
tas genom strafflagstiftningen. Vi har lyssnat på de här tre exemplen som finns i
referatet på fall inom straffrätten där frågan om invandrarnas speciella bakgrund
skall beaktas har kommit till bedömning. I samtliga av de här tre fallen kan man
säga att gärningsmannens särskilda bakgrund är relevant för motivet till brottet.
Man upplever sig mer kränkt av ett visst beteende än vad som är vanligt från ett
nordiskt betraktelsesätt. Om ett brott föranleds av någons grovt kränkande bete-
ende så skulle det kunde utgöra en förmildrande omständighet vid straffmät-
ningen, och det måste rimligen bedömas från gärningsmannens perspektiv. Detta
innebär att invandrarnas särskilda bakgrund är relevant, menar jag.

I linje med detta, måste man alltid vid straffmätningen göra en bedömning av
vilka krav man har kunnat ställa i den aktuella situationen på gärningsmannens
förmåga att kunna styra sitt handlande, och frågan är då i vilken grad sådana fak-
torer kan verka förmildrande. Straffrätten är inte bara ett instrument för att fast-
ställa personlig skuld utan den speglar också en gemensam värdegrund i samhäl-
let som i huvudsak är nationell. Om de värderingar som ligger till grund för gär-
ningsmannens uppfattning att han eller hon utsatts för en kränkning, skulle vara
helt oförenliga med de värden som den nationella straffrätten är avsedd att skyd-
da, så kan man ju fråga sig vilken betydelse man skall tillmäta invändningen om
kränkning. Detta menar jag är kärnan i problemställningen här.

Straffrätten bygger i stor utsträckning på att man gör schabloniserade bedöm-
ningar. Man kan ju inte i det enskilda fallet föra bevisning om vad som har rent
faktiskt rört sig i gärningsmannens huvud när brottet begicks, utan vi utgår
många gånger ifrån vad som är normala reaktioner på vissa handlingar och detta
måste med nödvändighet göras något schabloniserat. Sedan kan man också kon-
statera att under senare år så har det skett en perspektivförskjutning från att beak-
ta gärningsmannen till att beakta själva brottet när det gäller att bestämma påfölj-
den. Båda dessa forhållanden bidrar naturligtvis till att minska betydelsen av
invandrarnas särskilda bakgrund vid straffmätningen av påföljdsval.

Jag skulle också vilja lyfta fram ett annat förhållande som är relevant, nämli-
gen att när man uttryckligen resonerar i domskälen kring frågan i vilken mån
invandrarnas särskilda bakgrund ska vara relevant för straffmätning - det är vid
relativt få tillfällen, trots allt som detta sker - så blir ju ofta dessa domar upp-
märksammade och debatterade i media. Ofta förs debatten då på ett väldigt
förenklat sätt. Ofta missuppfattas domskälen på så sätt att gärningsmannens bak-
grund skulle ha ursäktat brottet helt och hållet eller att domstolen genom att reso-
nera kring de här frågorna ställer sig bakom de värderingar som är rådande i gär-
ningsmannens hemland. Detta gör det ofta svårt att på ett seriöst sätt resonera
kring betydelsen av sådana faktorer i straffmätningen och det kräver att man
också iakttar stor försiktighet.

Sammantaget tror jag alltså att det i praktiken finns ganska begränsade möj-
ligheter att beakta invandrarnas särskilda bakgrund i straffmätningen, och det
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gäller särskilt när man kommer in just på en situation där de förhållandena som
åberopas är helt oförenliga med dem som vår egen straffrätt är satt att skydda.

Slutligen skulle jag vilja säga några ord om det fall från Högsta domstolen om
omskärelse av pojkar, som Suzanne Wennberg uppehöll sig kring. Jag menar att
man möjligen kan göra en annan tolkning av Högsta domstolens dom. Vad
Högsta domstolen har prövat här, det är ju hurvida den aktuella gärningen, så
som man har funnit den styrkt, ska falla in under brottet «misshandel». Högsta
domstolen fann det inte styrkt att det fanns sådana brister när det gällde själva
utförandet av ingreppet och de hygieniska förhållandena, att dessa omständighe-
ter i sig skulle påverka bedömningen. Den delen var en bevisfråga. När det gäl-
ler den rättsliga frågan så skulle, menar jag, ett bifall till åtalet leda till att det var
helt omöjligt att utföra den här typen av ingrepp utanför sjukvårdens ram, näm-
ligen om man alltid skulle ställa kravet på bedövning. En sådan slutsats skulle
innebära att förfarandet, som faktiskt har utförts i stor omfattning, plötsligt med
den tolkningen skulle falla under begreppet misshandel. Och vad man har då tagit
ställning till, menar jag, så som man skulle kunna tolka domen, är huruvida miss-
handelsbestämmelsen från början har varit avsedd att omfatta också dessa för-
faranden. Det har inte på något sätt, såvitt är refererat i alla fall, kommit till
uttryck såsom lagstiftarens vilja. Man har alltså inte reglerat detta uttryckligen,
till skillnad vad man har gjort när det gäller det som tidigare kallades kvinnlig
omskärelse, som nu benämns könsstympning, och man skulle med det här reso-
nemanget kunna dra slutsatsen att Högsta domstolen har menat att det inte finns
stöd, såsom lagstiftningen är utformad i dag, för att låta det här förfarandet falla
in under begreppet misshandel. Detta är en fråga som lagstiftaren har att ta ställ-
ning till. Man borde från lagstiftarens sida på ett klart och tydligt sätt ha talat om
ifall man hade velat att det här förfarandet, som har sitt upphov i en religiös tra-
dition, skulle omfattas av strafflagstiftningen och således vara förbjudet.

Trygderettens formann Ole-Erik 0ie, Norge: Jeg har også tenkt å komme inn på
religion, men en litt annen side ved den. I kristendommen er nestekjærlighet et
sentralt moment. Kan det spille noen rolle i rettsanvendelsen? Jeg vil komme
med ett par eksempler fra mitt spesialområde, trygderett. Trygderett er et mot-
stykke til strafferett, i og med at strafferett går ut på å påføre et onde, mens det i
trygderetten er spørsmål om å tildele et gode - et økonomisk gode.

Mange av innvandrerne, iallfall i de saker som vi har i Trygderetten, har en
vanskelig livsbakgrunn, vanskeligere enn de fleste andre, og sånn sett kunne det
være aktuelt å ta spesielt hensyn til den i rettsanvendelsen. Men den juridiske
metode gir relativt begrenset plass, i hvert fall vanligvis, til å ta såkalte «god-
hetshensyn», som nestekjærlighet hører inn under.

Sett at en innvandrerkvinne er blitt enke og søker såkalt «aleneforsørger-
ytelse». Der stiller loven et vilkår om at aleneforsørgeren er ugift eller skilt, slik
at enken faller utenfor ordlyden. Dette er nok overveiet fra lovgiverens side, fordi
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enker og deres barn vanligvis vil være sikret ytelser gjennom regler om etterlat-
tepensjon. Men det gjelder spesielle vilkår for å få etterlattepensjon knyttet til tid-
ligere bosted, slik at innvandrerenker lett vil falle utenfor denne ordningen. Hun
kunne fått aleneforsørgerytelse hvis hun hadde tenkt seg om på forhånd - før
mannen døde - og skilt seg! Hun faller altså mellom to stoler, noe lovgiverne sik-
kert ikke har overveiet spesielt. Det er da spørsmål om den juridiske metode gir
grunnlag for å gå utenfor ordlyden. Det tror jeg neppe, selv om nestekjærlighet i
stor grad kunne talt for det, for her trekker ordlyden skarpe grenser.

Så skal jeg nevne et eksempel hvor det kan være større muligheter. Det gjel-
der sykdomsbegrepet, som er et sentralt begrep i trygderetten, upplevelsen av å
være syk kan i ganske stor utstrekning være kulturrelatert. Siden sykdomsbegre-
pet også ellers er uskarpt i kantene er det her en viss mulighet for å strekke retts-
anvendelsen i innvandrersaker.

Ombudsman Hans Ytterberg, Sverige: Jag är hovrättsassessor från Svea hovrätt,
men är numera nyligen utnämnd till chef för den nya ombudsmannamyndigheten
mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Men mina kommentarer här är
av mera allmänpolitiskt slag och bottnar mera i min domstolsbakgrund eller
juristbakgrund rent generellt. Jag tänkte också hålla mig till den straffrättsliga
sidan; några punkter som jag bara mycket kort tänkte beröra.

Det första är att man kan fråga sig hur stor risken är, när vi talar om invand-
rarbakgrund och en kultur från ett annat land, att vi då också faller i okunnig-
hetsfällan - fördomsfållan. Den andra frågan är: Vad har det för implikationer när
det gäller ett kollektivistiskt synsätt jämfört med synen på individen? Det tredje
är kanske av mera prosaiskt slag och handlar om bevisfrågor, och det fjärde är en
fråga om att vi å ena sidan har kultur och religion, och hur det då i så fall förhål-
ler sig till exempelvis politik.

När det gäller den första punkten så talar vi ofta just om kultur, men ifråga-
sätter sällan vad vi menar med det. Hur mycket vet vi egentligen om kulturen i
det land som en tilltalad till exempel i ett brottmål kommer ifrån, och hur myc-
ket bryr vi oss om att försöka ta reda på? Och hur mycket tid och möjlighet har
vi att i ett särskilt mål ta reda på någonting djupare om kulturen i det landet?
Liksom kulturen i våra respektive nordiska länder är väldigt mångfacetterad så
vågar jag påstå att den är det i de flesta andra länder också. Och det här enhetli-
ga sättet att så att säga stoppa in en person i ett kulturfack beroende på medbor-
garskap tror jag många gånger i sig kan leda oss fel.

Den andra punkten gäller kollektivistiska synsättet. När vi börjar överväga
huruvida en persons ursprung skall ha betydelse, till exempel när det gäller för-
mildrande omständigheter i brottmål, så är det ett stort frågetecken som man
måste sätta kring det kollektivistiska synsätt som det är ett uttryck för. Individen
ges små möjligheter att skapa sig sin egen kultur, att skapa sig sitt eget liv. Vi för-
utsätter att kulturen inte ger några sådana möjligheter. Vi låser in individen i kul-
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turen. Individerna - inte minst brottsoffret — kanske inte alls delar den uppfatt-
ning som vi betraktar som den rådande i majoritetskulturen i det landet. Vi tving-
ar in brottsoffret i en kultur som brottsoffret i fråga kanske har ägnat en stor del
av sitt liv åt att slippa omfattas av. Även omskärelsedomen, och formuleringarna
där, tyder just på att man inte tillräckligt har funderat över förhållandet mellan
individens rätt att utforma sitt liv efter sina egna förutsättningar i motsats till kol-
lektivet, det som vi uppfattar som majoritetsnormen i det land där personen i
fråga kommer ifrån.

Bevisfrågorna är som sagt mycket mer prosaiska, men jag tycker inte man kan
helt hoppa över dem ändå. Är det alldeles rätt att man bara på grund av att man
är född någon annanstans med viss framgång ska kunna hävda att man inte har
kunnat behärska sig i den situation som uppstod, därför att kulturen i det landet
är sådan? Det är naturligtvis inte möjligt att gå in närmare med bevisning och ta
reda på vad som rörde sig i gärningsmannens huvud. Det inser jag också. Men
det är en komplikation, tycker jag, att man så lätt skall kunna eventuellt «komma
undan» genom att hänvisa till sitt ursprung.

Och så den sista punkten: Kultur och religion å ena sidan, i förhållande till
politik å den andra. Vi har hört nämnas religionsfriheten ett antal gånger, och jag
har svårt att se hur man just kan använda sig av principen om religionsfrihet till
stöd för en rättstillämpning som innebär att man skulle ta ett visst hänsyn, till
exempel vid straffmätningen, till en persons religiösa bakgrund, inte minst där-
för att man ju i så fall lika gärna skulle kunna hävda, med hänvisning till religi-
onsfriheten, en infödd svensk mans rätt att reagera på samma sätt, eller att få
samma bedömning om han nu skulle ha konverterat till islam. Och varför inte de,
visserligen relativt små, men ändå existerande extrema, religiösa sekter som
finns i alla våra nordiska länder, och som har en syn till exempel på kvinnans
ställning i familjen som jag politiskt kan tycka egentligen är jämställbar med det
som vi uppfattar som en kulturell yttring, om det grundar sig på en religion som
är majoritetsnorm i ett annat land? Skall man, som medlem i en sådan sekt, också
kunna hävda religionsfriheten? Jag tycker att just själva principen om religions-
frihet inte ger stöd för detta, utan det är i så fall fråga om man tycker att en kul-
tur - vad det nu är - som är normen i ett visst land, ska anses ha satt så djupa spår
om man är född i det landet, så att personen i fråga inte har kunnat frigöra sig
från den eller inte har kunnat göra en objektiv bedömning av sina egna hand-
lingar, och därför är utan ansvar för dem utifrån även andra utgångspunkter. Och
varför skall den svensk som på rent politiska grunder har samma uppfattning om
kvinnans ställning i familjen - hur illa jag nu än må tycka om den uppfattningen
- inte i så fall med samma framgång kunna använda detta till sitt försvar?

Landsdommer Peter Lilholt, Danmark: Mit indlæg skal opfattes som en kom-
mentar. Jeg synes selv, at de bemærkninger, jeg har, er tankevækkende. Måske
også på lidt længere sigt urovækkende.
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Jeg er ganske enig med professor Wennberg i den konsekvente indstilling, pro-
fessoren tilkendegav om sin opfattelse af retsanvendelsen over for indvandrere.
Jeg deler også fuldstændig den konsekvens og håndfasthed, hvormed dommer
Garde redegjorde for, hvorledes han behandlede disse sager, når han fik dem i sin
retssal. Mit spørgsmål er, om jeg og Peter Garde kan blive ved med at have den
holdning og praktisere den. Det, jeg vil sige, berører udelukkende det strafferet-
lige, men det har også perspektiv til en af de sager, som professor Ketscher
omtalte.

For 20 år siden var jeg ansat i Københavns byret. På det tidspunkt var det poli-
tiske spektrum i Københavns kommune meget broget. Der var en meget stor
kreds af småpartier, sammenslutninger, på den politiske venstrefløj. Den måde,
hvorpå vi i Danmark får udnævnt lægdommere til vores sager, er afhængig af
sammensætningen af den politiske styreform i den pågældende kommune. For 20
år siden havde jeg en relativt banal straffesag, der drejede sig om tyveri. Jeg var
dommer og havde to lægdommere med. Sagen var relativ oplagt. Den første
voterende sagde, jeg stemmer for frifindelse. Vedkommende tilhørte en af de
politiske fraktioner, som havde opnået valg derved, at man havde baggrund i
Christiania. Efter den opfattelse, som han havde, og som findes på Christiania, er
det forkert, at man har et samfund, hvor tyveri er strafbart. Derfor stemte han for
frifindelse.

For nogle år siden havde jeg som landsdommer i Viborg en alvorlig straffesag,
der drejede sig om overtrædelse af skattelovgivningen. Da vi havde hørt på sagen
og havde voteret, at den pågældende skulle dømmes som skyldig, kom vi til straf-
udmålingen. Der var en domsmand, om hvilken man ikke var i tvivl om, hvor han
havde sin politiske baggrund, for han havde rosetten i knaphullet, og da han skul-
le votere, sagde han, jeg stemmer for en betinget dom, for det er min politiske
grundholdning, at man ikke skal idømme ubetingede frihedsstraffe i skattestraf-
fesager. Han var medlem af Fremskridtspartiet.

De to herrer, som jeg omtalte, var danskere. De havde dansk indfødsret, og de
var hvide som de fleste her. I dag skal man, hvis man ikke er af dansk herkomst,
for at blive lægdommer have dansk indfødsret. Hvis man er indvandrer, skal man
som regel have boet mindst 7 år i Danmark og have et godt og indgående kend-
skab til det danske sprog for i det hele taget at få indfødsret. Jeg ved, at den dis-
kussion, jeg vil nævne, findes, og den er måske afsluttet i nogle af de nordiske
lande, men i Danmark er der i øjeblikket et lovforslag, som siger, at man skal
kunne være lægdommer i straffesager, hvis man har boet i Danmark i 3 år. Man
behøver ikke at have indfødsret, men man skal have et kendskab til det danske
sprog og den danske kultur. Jeg spørger, er det det kendskab til kultur og bag-
grund, som vi møder, når vi møder indvandrere i førersædet på taxaer? Hvilken
baggrund har de for at kunne kende til dansk retstradition? Jeg stiller mig spørgs-
målet for eksempel i den lejesag, som professor Ketscher nævnte, ikke i lands-
retten, men i byretten, hvor der i lejesager er tilknyttet to lægdommere. Hvornår
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far vi lægdommere af en sådan herkomst, at de ikke bare siger, at denne parabol
strider mod lejelovgivningen, men det er selvfølgelig naturligt, at de skal have
adgang til tyrkisk TV? Hvornår får Garde i sin retskreds, hvor vi hørte, at der var
et ganske betydeligt antal af indvandrere, to lægdommere ved sin side, som er af
den herkomst, som jeg nu har beskrevet, og om hvilke det bestemt ikke er denne
håndfaste måde, hvorpå patriarken i den tyrkiske familie med hård hånd får
uddelt 172 års fængsel? Hvordan har vi det den dag, hvor vi sidder i den anden
situation? En dame, der har været ubehagelig over for sin mand, slået ham
måske. Hvordan bliver strafudmålingen der, hvis vi har folk med den baggrund,
som vi nu har hørt?

Alt det, vi har sagt om, at vi godt kan være enige om, at vi skal have en kon-
sekvent retsopfattelse, og at vi skal dyrke den, er godt nok. Men hvis vi får læg-
dommere i min ret, som har 3 års baggrund og har boet i Danmark og ikke har
større kendskab til danske forhold, så siger jeg velbekomme i det danske retsvæ-
sen.

Advokat Ragnar Tomar Amason, Island: Jeg vil gerne sige et par ord om, hvor-
dan indvandrere med deres specielle baggrund, skal tages hensyn til i straffesa-
ger. Som alle ved, skal straf have almenpræventiv virkning. Den skal give en
besked til samfundet, bl.a. om principper, som gælder i samfundet. Sådanne
beskeder til samfundet fra domstole er særskilt vigtige, når samfundets skøn af
verden bliver mere kompliceret, efter at indvandrere er flyttet ind i samfundet,
eventuelt har etableret et eget samfund inden for det samfund, de er flyttet til.

Jeg tror, at når en straffesag gælder fundamentale værdier i et demokratisk
samfund, som liv og frihed, skal domstolene være specielt restriktive med at tage
hensyn til indvandrernes specielle baggrund i strafudmålingen. En dom, som
henviser til straffelempning i sager, som truer fundamentale værdier, kan have
negative virkninger, fordi den kan i indvandrersamfundet blive tolket som en
erkendelse af netop disse momenter. I en norsk højesteretsdom fra 1984 henvises
til det krav, som det hjemlige miljø og deres landsmænd i Norge stillede til hævn
i situationen.6 Det var dette krav, de gav efter for. Efter min mening skulle dom-
stolens besked til samfundet have været bestemt, at situationen i sagen og i andre
situationer ikke på nogen måde kan retfærdiggøre, at et menneskes liv tages.
Denne besked var en selvfølge for de fleste, som bor i de nordiske samfund, men
det er det måske ikke for alle, som det tyrkiske tilfælde illustrerer, da samfundet
netop gjorde dette krav, at vold skulle anvendes og eventuelt et liv tages. Jeg vil
understrege, at efter min mening taler almenpræventive hensyn i mange tilfælde
meget stærkt imod, at man tager hensyn til indvandreres specielle baggrund i
straffesager. Man må fastslå det mest fundamentale i den måde, som et demo-
kratisk samfund er struktureret på.

6Rt. 1984 s. 1146.
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Byrettsjustitiarius Árild Kjerschow, Norge: La meg først si at fra mitt synspunkt
sett så ligger de fleste av de interessante vanskelige spørsmålene på dette områ-
det faktisk utenfor strafferetten. Jeg er langt på vei enig i det som Susanne
Wennberg sa, og det betyr jo at det egentlig da ikke blir igjen så mange store
spørsmål.

Jeg har lyst til å si et par ting om den norske høyesterettssaken fra 1984. Det
er to ting som kommer inn i bildet her: I Norge har jo innvandringen vært mye
mer begrenset i mye lengre tid enn den har vært i Sverige, så i 1984 var vi fak-
tisk ganske uerfarne på dette punkt. Det andre er at vi her i denne saken hadde en
utredning fra den mest kjente professoren i sosialantropologi i Norge, og det er
omtrent den eneste straffesaken hvor vi har hatt noe slikt, og det er vel ikke så
rart å tenke seg at det kan ha gjort spesielt inntrykk. Med dette antyder jeg at det
ikke er helt sikkert at Høyesterett ville ha kommet til samme resultat i dag.

Jeg tror mange av de vanskelige problemene ligger innenfor rammen av de
eksemplene Kirsten Ketscher nevnte. La meg først komme tilbake til avgjørelsen
av den finske Försäkringsdomstolen. Der mente jeg å gi uttrykk for at avgjø-
relsen åpenbart måtte være riktig, altså at dette med klesdrakt ikke kan være et
relevant hensyn - ikke kan være et grunnlag for forskjellsbehandling. Vi må hele
tiden, når vi kommer bort i disse problemene, prøve å tenke på hva vi ville gjort
hadde det vært en av de ekte, innfødte, lyserøde nordmenn. Vi har også de utford-
ringene som en del unge stiller oss overfor, som unge arbeidstakere med gulrot-
farget hår og ringer i både nese og øre og en del andre steder, blant annet på nav-
len. Jeg vil tro at det eneste saklige grunnlag for eventuelt å si at klesdrakt skul-
le ha noen betydning - og nå ser jeg det fra offentlig myndighets side, ikke fra
arbeidsgiversiden - måtte være at det er sikkerhetsmessige eller hygieniske hen-
syn som taler imot en bestemt klesdrakt. Ellers er det irrelevant.

Dette perspektivet - med å tenke på hva vi selv ville gjort med våre egne, uty-
piske, hvithudede nordmenn - må man prøve å utvide, for vi har aldri vært så
homogene som vi ofte fremstiller oss. Vi kan bare se på forskjellen mellom
Vestlandet og Østlandet, og alle de kraftige religiøse motsetningene som har vært
bare i Norge, så får man grunnlag for refleksjon og ettertanke. Det samme gjør
vi hvis vi klarer å tenke ikke bare i rom, men også i tid. Hva var aktuelle pro-
blemstillinger i Norge for 50 år siden? Da hadde vi en blasfemiparagraf som vi
for eksempel kunne tenke oss at Rushdis bok ble rammet av. Det er ikke så langt
tilbake i tid. Ved å forkaste relevansen av disse tingene, så forkaster vi på en måte
relevansen av det synssettet som våre foreldre og besteforeldre hadde. Så jeg tror
det som er en viktig ting i forbindelse med for eksempel de fire eksemplene
Kirsten Ketscher nevnte, er å stille seg spørsmålet: Hva ville vi gjort, eller hva
har vi gjort med tilsvarende behov i den innfødte befolkningen?

Det er et veldig generelt synspunkt jeg her fremfører på slutten, men jeg er
personlig ikke i tvil om at klarer vi å tenke slik, så vil vi være innstilt på å utvi-
de rammene i en viss grad, spesielt hvis det ikke er i et partsforhold hvor det ene
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standpunktet går utover et annet. Jeg tenker for eksempel på dette med badeun-
dervisning; det må gå an å tilrettelegge slik at også personer som må ha mye klær
på seg når de bader, kan bade.

Helt til slutt vil jeg nevne et eksempel på noe som jeg rettspolitisk stiller meg
veldig skeptisk til: Vi har en del kristne skoler i Norge. Det er lov å etablere pri-
vatskoler på et livssynsgrunnlag. Mange kristne skoler drives med støtte fra det
offentlige, med hjemmel i bestemmelser i privatskoleloven. Da spørsmålet om
støtte til en muslimsk skole, som selvfølgelig skulle oppfylle alle de alminnelige
faglige krav, kom opp, så var svaret nei. Det er, etter min mening, et eksempel på
hvordan man ikke skal gjøre det.

Professor Suzanne Wennberg, Sverige: Om jag anknyter till vad jag pratat om
tidigare så tycker jag att det var en mycket viktig synpunkt från Kirsten Ketscher
med åberopandet av barnkonventionen och andra konventioner, dvs. att det finns
ett annat perspektiv av saken som är värt att koncentrera sig på.

Till Anders Perklev skulle jag vilja säga, när det gäller omskärelsefallet, att jag
inte tror på tesen att bifall till åklagarens talan helt skulle omöjliggöra såna här
ingrepp. Om man knyter an till vårdnadshavarens möjlighet att samtycka å bar-
nens vägnar till barnets bästa, är det givet att det finns ett visst utrymme för olika
bedömningar. En omskärelse av ett spädbarn med bedövning under hygieniskt
tillfredsställande former är något annat än ett större barn utan bedövning, under
uhygieniska former. Jag vet inte om jag köper resonemanget att lagstiftarens vilja
med misshandelsbrottet skulle påverka saken, eftersom lagen lever ett eget liv.
Det går utmärkt att tillämpa misshandelsstandgandet på situationer som inrym-
mes under ordalydelsen, även om lagstiftaren inte hade en tanke därpå, när lagen
kom till.

Hans Ytterberg hade många väsentliga synpunkter. Jag delar helt uppfattning-
en om det kollektivistiska synsättet. Risken är att man rentav blir fördomsfull i
den här välvilliga attityden, att man egentligen har en nedlåtande attityd.
Individen fråntas möjligheten att skapa sig en egen kultur när man använder de
här kollektiva färdiga förpackningarna. Likaså är det en viktig ståndpunkt att om
man låter människor som är anhängare av extrema religiösa sekter få ha en spe-
ciell syn på t.ex. kvinnans ställning - och vi behöver inte bara tänka oss kvinnans
ställning, vi kan tänka oss andra kategorier också - varför skulle inte människors
uppfattningar bemötas med samma respekt, om de i stället motiverades av - inte
religiös tro - utan politisk ideologi?


