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Torsdagen den 20 augusti 1981 kl. 10
Sektionsmöte

Medborgarprotester som juridiskt
problem

Referat, se bilaga 16 (del II, s. 245)

Debattledare: sosialrådmann SIGNE MARIE STRAY RYSSDAL, Norge

Referenten, førsteamanuensis dr. jur. ERIK BOE, Norge:

Hvordan kan samfunnet rettslig sett stille seg til medborgerprotester? Hvor-
dan stiller det seg til dem? Og hvordan bør medborgerprotestene etter mitt
syn møtes? Istedenfor å se isolert på medborgerprotestene, trekker jeg inn
hvor langt de er forsøkt kanalisert inn i det formelle beslutningssystem,
gjennom offentlige hearings, klage og søksmålsrett, lokale vetorettigheter
o.s.v. I hvilken grad søker altså samfunnet å forhindre sivil ulydighet
gjennom alternative beskyttelsesmekanismer i lovverket?

Noen vil mene at vi ikke trenger å utvide de legale påvirkningsmuligheter
som flnnes i dag. De nordiske samfunn er åpne og velutviklede demokratier,
der aksjoner svekker folkestyret, representerer alvorlig smittefare og rokker
ved tilliten til de folkevalgtes evne til å styre. Jeg deler ikke denne oppfat-
ningen. Som professor Johan Galtung i Norge har sagt det i en nylig
utkommet bok "Den vanskelige ulydigheten": "Alternativet er ikke en
befolkning som er lydig, snill og god. Alternativet er en befolkning som
trekker seg tilbake og etterlater et samfunn betraktelig lik og betenkelig lik
en kirkegård." Det betenkelige ifølge Galtung, og det griper et stykke inn i
hele det teknokratisk styrte moderne samfunns problematikk, "er at mange
myndigheter langt foretrekker en apatisk befolkning så lenge den holder
apatien i ro foran TV-apparatet framfor en spill levende, aktiv, deltagende
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befolkning som av og til bedriver sivil ulydighet". Medborgerprotestene har
selvfølgelig ulike årsaker. Og de er andre i våre dagers Norden enn i Chile,
El Salvador o.s.v. Visse ting tror jeg likevel er felles for mange aksjoner. De
er jevnt over et forsvar, en nødløsning et gruppefellesskap griper til for ikke å
bli delaktig og medskyldig i alvorlig rasering av natur, livsgrunnlag og
kultur. Teknikken er i dag blitt så overveldende kraftig, sier Nils Christie i
samme bok, "Den vanskelige ulydigheten", at vi på kort sikt kan rasere
Norge: "Snaue av skogen, tørre ut elver samt ødelegge gamle fiskeplasser."
Hundreder av års erfaring om samliv med en sårbar natur kan skyves til side
til fordel for raske gevinster med helt uoverskuelige langtidsvirkninger. Mot
entreprenørene kan sivil ulydighet bli stadig mer begrunnet", sier Christie.
"Men det er umulig. Da far vi jo ingenting gjort. Nettopp. En lang stund.
Det blir mye som ikke blir gjort. Flyplasser, motorveier, utbygging. Det vil
gå saktere om enighet skal nås", sier Christie. Denne oppfatningen av
medborgerprotester, som en reaksjon på industri- og vekstsamfunnets måte
å håndtere problemer og konflikter og dets tendens til å styre unna eller
overse grønne eller myke verdier, må få konsekvenser for hvordan medbor-
gerprotestene best bør møtes. Avspiser vi grupper med at de kunne gjort
sine interesser og synspunkter gjeldende da planene og beslutningsgrunnla-
gene til det offentlige ble trukket opp, overser vi viktige avmaktstrekk ved
utviklingen og hvem som drar fordel av at rettssikkerhetsspørsmål indivuali-
seres. Hvordan skal uorganiserte fellesinteresser klare å hamle opp med et
omfattende plan- og utbyggingsapparat, som kan definere ut alle protester
som ikke kommer i akkurat de former som samfunns- og sektorplanleggin-
gen representerer?

Jeg har delt mitt referat i to deler. Først en gjennomgang av rådende
rettstilstand, strafferettslig, erstatningsrettslig o.s.v. og dernest en del som
går på reformtanker, hvordan medborgerprotestene etter mitt syn bør kana-
liseres inn i det formelle lovverket. Når det gjelder det første, rådende
rettstilstand, viser jeg til mitt skriftlige innlegg, som tjener som grunnlag for
det jeg tror det er mest verdt å diskutere, hvilke reformtiltak som kan
komme på tale. Noen enkel patentløsning på hvordan vi skal få redusert
omfanget av ulydighetsaksjoner, tror jeg ikke eksisterer. To diamentralt
motsatte holdninger står overfor hverandre: På den ene side er det de som
mener at skjerpet straff og effektivisering av politiets maktmidler blir det
viktigste botemidlet. Samfunnet må slå hårdere til. Etter det annet syn blir
oppgaven å redusere de konfliktgrunnlag som leder til aksjonene. Myndig-
hetene må vise besinnelse med å presse frem omfattende samfunnsendringer
for å tilgodese tradisjonelle vekstinteresser, ofte på bekostning av minorité-
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ters verdier og behov. Avgjørelsesprosesser må innrettes slik at protestene
for grønne, myke verdier far større reell sjanse enn i dag. Personlig mener jeg
at den første linjen, den harde linjen, vil være et alvorlig feilgrep. Jeg tror
ikke engang at den er effektiv for formålet. Strang straff kan, slik jeg ser det,
tvert om spleise grupper sammen som kjemper for en sak, gi dem martyr-
preg og føre til dyptgripende splittelse i befolkningen. Selv har jeg satt mitt
syn på spissen i 10 teser. Jeg trekker her særlig frem 6 av dem. Hovedpoen-
get for meg er det prinsipielle, ikke de enkelte detaljer, som jeg i denne
omgang lar ligge.

Min første tese er: Passiv, ikke-voldelig ulydelighet bør langt på vei
avkriminaliseres og møtes på annen måte enn med straff. Dette betyr ikke at
jeg vil gjøre ulydigheten lovlig. Som Andenæs i andre sammenhenger utret-
telig har pekt på, betyr ikke avkriminalisering det samme som å gjøre
handlinger berettiget, lovlig. Fortsatt står samfunnets tvangsmakt tilbake
for fysisk gjennomføring av opprydningsaksjoner, fortsatt står erstatnings-
ansvar tilbake o.s.v. Straff er ett virkemiddel som samfunnet bruker for å
hindre uønsket adferd. Det er et virkemiddel som etter mitt syn bør brukes
med varsomhet overfor mennesker som kjemper på idealistisk grunnlag for
en sak. Vi bør ta lærdom fra arbeidslivet der man søker å rydde opp i
ulovlige aksjoner med interne virkemidler, ikke med straff. De nordiske
samfunn er etter mitt syn så sterke samfunn at de tåler en viss avkriminali-
sering.

Tese nummer to går på alternative beskyttelsesteknikker i lovverket:
Regler om aktiv informasjon til bruker og regler om interessentmedvirkning
bør innføres og styrkes. Et hovedproblem med måten å møte medborgerin-
teressenter i dag er at innflyteisen kanskje ikke blir ført inn i former som er
de mest effektive. Mest lovende er etter mitt syn kravene til konsekvens-
utredning og offentlige møter. Uten et fast detaljert rammeverk for hvordan
møtene skal organiseres, hva formålet skal være, hvordan forløpet skal arte
seg, løper vi risikoen for at de norske lovutkastene (planleggingsloven,
forurensningsloven) og de andre lovutkastene i Norden som sikkert vil
komme, gjør miljøredegjørelser og konsekvensanalyser til et arbeidsredskap
for forvaltningen alene, ikke til hva de er i England og USA, nemlig et
middel for almenheten til å styrke sin innflytelse på viktige samfunnsbeslut-
ninger. I engelsk/amerikansk rett er det etablert regler og praksis for at
møtene skal bli kritiske undersøkelsesmøter, ikke ekspertinformasjon fra det
offentlige (public inquiry-/hearingsystemet). På den måten blir det mulig å
få forvaltning og utbygger ut på apen mark. De må forklare hvorfor proble-
mene ble definert akkurat slik som de ble, f.eks. hvorfor rapporter om
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miljøforstyrrelser konkluderer som de gjør, hva de sier om kraftbehov,
næringsutvikling o.s.v. Hovedpoenget, som de norske reglene ikke helt har
grepet, er at beslutningsprosessen må organiseres på en slik måte at parter
og motparter far stå frem som reelle interessenter og motinteressenter. Uten
den slags regler er det liten grunn til å tro at de norske lovreglene med ett
slag fører public inquiry-/hearingsystemet in.

For det tredje må det gis regler som forplikter administrasjonen til å legge
vekt på medborgerprotestene. Får beslutningene gjennomgripende konse-
kvenser for en større gruppe, kan jeg tenke meg utsettelsesmekanismer,
f.eks. lokal vetorett, rett til å kreve lokal folkeavstemning m.m. Å styrke folks
muligheter til å komme til orde er vel og bra. Fortsatt er det de folkevalgte
og forvaltningen som avgjør. Det minste som må kreves, er at hjemmelslover
for viktige reguleringstiltak forplikter administrasjonen til å legge vekt på
protestene, f.eks. sier at disse bare kan desavueres dersom det kan dokumen-
teres tungtveiende grunner til dette. Domstolene bør etter mitt syn få
kompetanse til å prøve om protesten er blitt tillagt tilstrekkelig vekt.

For det fjerde: Klage- og søksmålsadgangen bør utvides. Den siste, søks-
målsadgangen, bør i prinsippet være fri for alle. Den første kan være noe
trangere. Fri for alle og enhver, betyr ikke det at alle sluser sprenges? Jeg
tror ikke det. A angripe forvaltningsvedtak, ikke minst for domstolene,
krever mye, det forutsetter seriøsitet. Gir vi motstanderne av utbygging ikke
dette rettsmiddelet, risikerer vi at de som tillates å forurense eller som får
tillåtelse til oljeutvinning, kraftutbygging m.m., etter hånden kan føle seg
ganske trygge. Det vil, som den danske juristen Ellen Margrethe Basse har
pekt på, ikke komme mange velbegrunnede, farlige klager. Igjen kan vi se til
USA. De amerikanske class actions kan gi selv løst organiserte grupper
anledning til å angripe vedtak.

For det femte: Regler for inspeksjon og kontroll med kraftverk, oljevirk-
somhet, forurensede bedrifter m.m. må gi plass til nærmiljøorganisasjoner
og andre med sterk interesse i kontrollen. Dette er kanskje det viktigste, mest
drastiske og mest langsiktige reformforslaget. Det bryter sterkt med tilvante
forestillinger. Skal private få noen plass ved kontrollen? Av flere grunner
tror jeg det er behov for det. For det første er mange av utbygningsprosjek-
tene i dag så store, med så omfattende prosjekteringsutgifter nedlagt i dem
på forhånd, at bedriftene får sterkt motiv til å forsøke å få forvaltningen til å
være noe "smidig" i sitt tilsyn. Det behøver selvsagt ikke utarte til korrup-
sjonslignende forhold. Poenget er at vi må ikke tilrettelegge for et system
som gjør det mulig å velte over på noen offentlige inspektører ansvaret for
noe så viktig som fortsatt drift av arbeidsplasser o.l. For det annet har det



Medborgarprotester som juridiskt problem 393

offentlige tilsynsapparatet i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til å føre annet
enn en meget begrenset kontroll. Dette erkjennes bl.a. i den norske proposi-
sjonen til forurensningslov. Vi må se oss om etter nye, utradisjonelle mater å
organisere tilsynet på.

For det sjette, og siste som jeg trekker frem her: Enhver større gruppe må
ifølge lov og bevilgninger kunne kreve faglig og økonomisk bistand fra det
offentlige og privat utbygger til å foreta utredninger, fa rettshjelp o.s.v. i
anledning av omfattende reguleringer. Altså en slags form for subsidiering
av medborgerprotestene da? Det beror på hvordan man ser på det og hvor
viktig man synes det er med motekspertise. Frykten for omfattende uttel-
linger har gjort at lovverket i dag har henvist slike spørsmål til særskilt
utredning. Før eller senere kan de etter mitt syn ikke skyves ut i det blå, for
aktiv bruk av rettssikkerhetsgarantier kommer ikke av seg selv. Skal private
økonomiske forhold avgjøre hvem som har råd til å bruke rettighetene som
loven hjemler og dermed om det blir noen realitet i regiene om interessent-
medvirkning?

Hvor skal dette ende, vil mange spørre. Fører det oss ikke like inn i
nærdiktaturet? Jeg tror ikke det. Snarere kan nok en del optimisme bli knust,
men likevel det er det ingen grunn til ikke å forsøke å kanalisere en del av
medborgerprotestene gjennom alternative beskyttelsesteknikker, for på den-
ne måten å prøve å fa redusert en del ulydighetsaksjoner. Tiden er inne for
reelle forsøk på å komme i møte stadig voksende grupper av folket, som føler
uro over utviklingen.

Korreferenten, jur.dr. docent ERKKI HAVANSI. Finland:

Våra nordiska demokratier står, såsom vi hört, på hög kvalitativ nivå. Ett
bevis därpå utgörs av de medborgarprotester vilka i form av civil olydnad
blivit vanliga i våra länder under de senaste åren. För att visa civil olydnad
behöver man i Norden inte visa civilkurage. Det finns ju tiotals länder i
dagens värld där vi vet att läget är precis det motsatta. Vi behöver inte ens
gå så långt som till Central-Amerika eller Syd-Amerika för att inse vilka
storartade privilegier vi har här i Norden. Om vi med dessa globala jämfö-
relser såsom referensram begrundar utformningen av våra medborgerliga
rättigheter, friheter och aktionsmöjligheter, borde vi vara tacksamma. Är
det då alls något viktigt tema som vi nu här ventilerar? Man kunde ju med
tanke på dessa internationella jämförelser kanske anse att en nordisk diskus-
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sion om medborgarprotester och därav föranledda problem vore nästan lika
betänklig som en nordisk gourmé-diskussion där man inför den svältande
världsmajoriteten funderar på hur vi kunde finslipa det nordiska smörgås-
bordet till en ännu mera läcker översvämning av allsköns delikatesser. Nu
tror jag trots detta att det är ett betydelsefullt tema som vi nu samlats
omkring. Vi här i Norden har rätt att vara egoistiska i våra interna angelä-
genheter. Vi behöver alltså inte nöja oss med det som är bra utan vi far och
bör sträva till det bättre. Att fördjupa och finslipa vår demokrati är en
värdefull sak. En annan sak är däremot huruvida medborgarprotester med
civil olydnad är ägnade att ha en positiv verkan i denna riktning. Referenten
tycks i sitt belysande och innehållsrika inlägg utgå från att så i allmänhet är
fallet. Han har i sina tio teser i det tryckta referatet framlagt intressanta
förslag till hur man skulle kunna bemästra de talrika juridiska problem som
aktualiseras genom medborgarprotester och civil olydnad. Den omständig-
het att dessa aktioner framkallat också svåra juridiska problem anser jag
vara rätt bekymmersamt. Jag tänker nu inte så mycket på rent juridiska
svårigheter i och för sig, utan det som här inger bekymmer ligger så att säga
på ett högre plan av principiell och till och med också konstitutionell natur.
En grundläggande förutsättning för att en livsduglig demokrati skall kunna
fortleva är för det första att det finns klara spelregler av demokratiskt
ursprung och under demokratisk kontroll och för det andra att dessa spel-
regler inte bara är en tom eller halvtom bokstav på papperet utan även
faktiskt efterlevs. Dessa spelregler utgörs som vi vet främst av juridiska
normer, det vill säga av de lagbestämmelser och andra bestämmelser i
juridisk form vilka godkänts av en demokratiskt vald folkrepresentation, och
en viktig kompletterande del av spelreglerna består av sådana administrati-
va och exekutiva beslut vilka i laga ordning fattats av det förvaltningsma-
skinéri som folkrepresentationen upprätthåller. Om nu dessa spelregler med
deras juridiska ytterskal avsiktligen åsidosätts och trotsas av en grupp
protesterande medborgare så uppstår juridiska problem med tonvikten på
icke juridiska aspekter, nämligen på aspekter där en professionell, låt oss
säga juridisk/teknisk behandling snart visar sig otillräcklig. Det är därför
som vi nu måste skärskåda dessa protestproblem också ur ett bredare
perspektiv med hänsyn till den juridiska normen såsom formen för dessa så
viktiga spelregler. För att kunna ta ställning till referentens nyssnämnda tio
teser måste vi först ha en grundinställning till värdet av detta juridiska
regelsystem samt till vikten av att dessa regler efterlevs av alla, åtminstone
så länge de oliktänkande icke lyckats inom och genom lagfäst procedur
åstadkomma ändring av norm eller beslut. I sista hand gäller det alltså den
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principiella vikten av allmän laglydnad såsom ett demokratiskt värde i och
för sig, i sådana toleranta samhällen såsom våra där civil olydnad är ett
riskfritt alternativ.

Personligen tror jag att ett äkta intresse för bevarande och vidare utveck-
ling av nordisk demokrati bäst främjas genom en negativ inställning till
företeelsen civil olydnad, om än med ett antal uppmjukningar i positiv
riktning. Själva grundinställningen måste dock, tror jag, vara avvisande,
och varför då? Därför att, om vi tillåter opinionsgrupp nr 1 att sätta sig över
lagen i en viss samhällelig tvistefråga, så var går då gränsen när opinions-
grupp nr 2 i en annan tvistefråga också vill sätta sig över lagen och vem drar
den gränsen? Här stöter vi på den viktiga principfrågan om den demokratis-
ka jämlikheten, likställigheten. Om en grupp, till exempel miljöskyddare,
genom civil olydnad far sätta sig över lagen, så bör väl i jämlikhetens namn
också vilken annan grupp som helst ha samma rätt till civil olydnad av
samma typ. Antingen måste alltså alla grupper nöja sig med att efterleva de
demokratiska spelreglerna med det innehåll dessa normer åtminstone tills
vidare har, eller så bör varje grupp av upplysta idealister, av envisa oliktän-
kande, av egendomliga sekterister eller av förfördelade minoriteter och så
vidare ha lika principiell rätt att åsidosätta de gemensamma spelreglerna.

Det vore alltså, tror jag, ytterst betänkligt att i en demokrati med jämlik-
hetsprincip som ledstjärna försöka uppdela dessa lagöverträdelser till god-
tagbara och icke godtagbara. Vi får därför ingalunda favorisera till exempel
den protesterande opinionsgruppen nr 1 på den grund att gruppens lagöver-
trädelser gäller sådana värden och målsättningar vilka i och för sig är rätt
acceptabla och vilka kanske kan antas vinna betydligt stöd av en allmännare
opinion, till exempel i dagsaktuella gatu-gallups. Jag tänker här närmast på
naturskyddet och annat miljöskydd. Jämlikhetsprincipen kräver en likadan
behandling av den protesterande opinionsgruppen nr 2, helt oberoende tror
jag, av hur låga eller höga siffror denna grupp kan nå vid en gatu-gallup
eller namninsamling. Antag till exempel att vi har en grupp nr 2 som utgörs
av en låt oss säga egendomlig religiös sekt, av kanske ca 5—10 000 anhänga-
re i landet och att gruppens protest baserar sig på en urgammal, djupt
religiös övertygelse därom, att all skolgång för barn är skadlig och helt
oacceptabel för gruppens barn, eller alternativt att skolgång i sådana anstal-
ter vilka bygger sin undervisning på den obibliska darwinismen är oaccepta-
bel. Vi är inte vana att tänka på sådana här protestgrupper såsom grupper
av typen medborgarprotestanter, men vi borde ge också sådana här oliktän-
kande grupper ganska långtgående möjligheter till den så kallade civila
olydnaden i fall vi vill hålla fast vid jämlikhetsprincipen.
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Vi kan också förstås ha flera exempel. Vi kan till exempel tänka på en
grupp nr 3 som också genom civil olydnad men utan aktivt våld förhindrar
eller försvårar myndighets utövning eller laglig privat verksamhet med
ändamålet att skydda sin sociala närmiljö mot den hotande arbetslöshet och
sociala förorening som, enligt denna grupps betraktelsesätt, förorsakas av en
stark lokal invandring av utlänningar. Antag att denna grupp enligt en
gatu-gallup tycks ha avsevärt stöd av en lokal opinion. Exemplen kan
mångfaldigas. Det väsentliga är tror jag, att inse följande tre saker. För det
första, jämlikhetsprincipen kräver att alla protestgrupper som tyr sig till
civil olydnad av sinsemellan likartade typer måste vara likställda vad even-
tuella sanktioner, eller varför inte stödåtgärder, beträffar.

För det andra, det principiellt farliga och förkastliga hos alla medborgar-
protester i form av civil olydnad kan endast, om så över huvud taget är
möjligt, i mycket ringa utsträckning förändras av det bredare eller smalare
stöd som protestgruppen kan ha bland befolkningen i riket eller lokalt, men
vilket stöd inte mäts vid valurnorna.

För det tredje, bedömningen av skilda fall av civil olydnad far inte
påverkas därav huruvida den ena gruppen kanske består av så kallade
"vanliga" människor med åsikter vilka av de lärda och upplysta anses vara
utslag av till exempel religiös vidskeplighet eller av andra trångsynta fördo-
mar, eller huruvida den andra protestgruppen kanske består av ett elitistiskt
avantgarde. Båda dessa protesttyper präglas av icke demokratiskt sinnelag
och benägenheten att sätta sig antingen utanför samhällets spelregler eller
till och med ovanför dessa regler.

Hotas då våra demokratier av störningar eller till och med av anarki om
inte civil olydnad på något sätt näpses och det fort? Anarki är ett starkt ord
med tanke på att de nordiska demokratierna i dag synes utan vidare vara
starka nog för att kunna utstå en viss grad av civil olydnad. Vi kan väl med
någorlunda gott samvete blunda för de principiella faror vilka måhända kan
aktualiseras någon gång i framtiden om landet skulle drabbas av någon
allvarlig internationell eller intern kris, vilket kanske i dag synes osannolikt
men vid närmare eftertanke måhända inte alldeles otroligt, och om opi-
nionsgrupperna i landet då redan skulle ha en lång tradition av civil
olydnad och utomparlamentariska aktioner bakom sig. I ett sådant läge kan
förekomsten av talrika och kanske olikriktade aktiviteter i form av civil
olydnad visa sig farlig och okontrollerbar. En svag eller försvagad demokrati
kan då råka i fara och steget blir då kanske inte mera så långt till sådana
former av civil olydnad där hot eller användande av våld kan förekomma
såsom skedde i den svaga och mjuka Weimarrepubliken och något som
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också i vissa former förekom också i Finland för ca 50 år sedan.
Trots allt detta ser jag också positiva drag hos den moderata nordiska

typen av civil olydnad. Våra demokratier är åtminstone för närvarande
tillräckligt starka för att kunna inte bara tolerera mycket av dessa aktioner,
utan även för att kunna tillgodogöra sig vissa demokratibefrämjande ele-
ment som ligger till grund för protesterna eller de flesta av protesterna. Jag
tänker nu närmast på de krav som syftar till ett ökat lokalt inflytande och
annan närdemokrati genom att medborgarna i den ifrågavarande regionen
eller medborgarna i den ifrågavarande sociala rollen, till exempel föräldrar-
na till vissa barn, dras in i planerings- och beslutsprocessen tidigare och
effektivare än hittills, så att deras åsikter i god tid blir kända och därefter
kan beaktas inom ramen för vissa på förhand fastställda spelregler.

Medverkan av sådana här intressegrupper bör inte alltså bara effektiveras
utan, och det anser jag vara viktigt, också kanaliseras in i etablerade former.
En sådan integrering i systemet kan visserligen medföra att dessa proteste-
rande kraftimpulser förlorar en del av sin kreativa fräschör men det priset är
ingalunda för högt.

På grund av dessa allmänna reflexioner kan jag nu gå över till att
kortfattat ta ståndpunkt till de konkreta teser referenten framlagt på sidorna
15 och 16 i det tryckta referatet. För egen del kan jag inte ansluta mig till
referentens l:a tes att civil olydnad borde avkriminaliseras. Civil olydnad
borde i stället avdramatiseras, vilket delvis är en annan sak och vilket kan
vara svårt att genomföra, eftersom våra massmedia lyckligtvis har en så
omfattande yttrandefrihet och ett så stort intresse för dessa aktioner. En
avdramatisering kan dock delvis ske genom att de straffhot som alltså
fortfarande far stå kvar i lagboken används med förnuftig sparsamhet. I de
flesta fallen torde det vara klokt att åklagarna och domstolarna gör bruk av
möjligheten till åtalseftergift eller påföljdseftergift.

Jag instämmer i referentens 2:a tes om det önskvärda i att hellre klargöra
än skärpa polisens rätt till bruk av kraftåtgärder. Ett sådant klargörande
kan dock förespråkas endast under förutsättningen att detta inte samtidigt
innebär en försvagning av polisens möjligheter att sköta om, som vi kan
uttrycka det, demokratins självförsvar.

Teserna nr 4—10 hänger ihop med varandra och får ett genomsnittligen
gott betyg av mig så till vida som dessa teser rekommenderar medel och
metoder varigenom det blir möjligt att åstadkomma något av den integre-
ring och institutionalisering jag just efterlyste. Teserna nr 4, 6 och 7 anser
jag vara utan vidare acceptabla medan tesen nr 5 som antyder ett anglo-
amerikanskt public inquiry hearing system nog är intressant men knappast
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ännu mogen för att bedömas här. Det kan naturligtvis visa sig vara en
intressant utvecklingslinje för närmare forskning.

Tes nr 8 i det tryckta referatet tycks gå något för långt. Referenten
förordar ju här att om, såsom han säger, ett beslut får genomgripande
konsekvenser för en större grupp så måste denna större grupp ha rätt till
uppskov samt vetorätt eller rätt till att kräva folkomröstning. Begreppet "en
större grupp" är för diffust och obestämt för att man skall kunna handskas
med det. Man kan här knappast efterge kravet på något slags registrering av
gruppen och dessutom borde man kräva att sådana opinions- eller intresse-
grupper har representativ karaktär, antingen på riksnivå eller åtminstone på
den ifrågavarande lokala nivån. Under dessa förutsättningar kan det tänkas
att en sådan större grupp kan få, förutom viss rätt till materiellt stöd från det
allmännas sida enligt referentens sista tes, även en provisorisk vetorätt.
Kommunala eller mera omfattande regionala folkomröstningar borde kun-
na komma i fråga men borde tillmätas endast rådgivande karaktär, åtmins-
tone så att regeringen i landet förbehålls rätt att före en sådan omröstning
avgöra om denna kommer att vara rådgivande eller definitiv. Vi måste ju
bevaka helhetens intressen hur högt vi än uppskattar den kommunala
självstyrelsen och andra likadana former av närdemokrati.

Till sist tes nr 9. Referenten föreslår att rätt till processuellt initiativ samt
rätt till besvärsklagan skall vara fri för var och en ifall frågan är av, såsom
han säger, stor samhällelig betydelse. Också denna actio popularis går tror
jag något för långt. Inte därför att det givetvis skulle förekomma stora
svårigheter vid tolkningen av kriteriet "stor samhällelig betydelse", utan för
att jag motsätter mig att ge varje individ rätt att processa och förhala
avgöranden. Även här borde man ställa vissa kvalificerande krav på repre-
sentativitet för att kunna gå utanför den traditionella, tämligen trånga det
måste man medge, processrättsliga partskretsen vad beträffar rätt att an-
hängiggöra eller delta i ett processuellt eller administrativt förfarande.
Kverulanter och enskilda idealister skulle därigenom uteslutas till gagn för
alla.

Summa summarum. Medborgarprotesterna i deras nuvarande typ av
civil olydnad utan aktivt våld kan liknas vid en injektionsspruta som till en
början kan ge vissa uppbyggande stimulanser till den icke så illamående
patienten demokrati. Större doser ur denna injektionsspruta leder dock till
menliga följder. Företeelsen civil olydnad bör därför noggrant kontrolleras,
kanaliseras och integreras innanför ramarna av de demokratiska institutio-
nerna, gamla eller/och nya.
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Regeringsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Jag begärde ordet för att peka på frågans sammanhang med den allmänna
möjlighet olika medborgargrupper har att komma till tals i dagens samhälle.
Vi har i Sverige fått en ny allmän medborgerlig rättighet som kallas demon-
strationsrätt. Den skrevs in i den svenska grundlagen — 2 kap. regeringsfor-
men — för några år sedan som en nyhet. Den definition vi har fått i
grundlagen är inte särskilt klargörande. Demonstrationsfrihet definieras där
som frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats. Frihe-
ten att demonstrera har således begränsats till allmän plats. Jag tror att det
är av värde att här belyses bakgrunden till att demonstrationsfriheten blivit
grundlagsskyddad.

Tidigare fanns det i Sverige ett rikt tidningsväsende. För 100 år sedan
fanns på de flesta orter flera tidningar, nya uppstod och gamla försvann; det
fanns alltså möjlighet i varje fall lokalt att nå ut till dem man ville påverka
genom det tryckta ordet. Den möjligheten är i stort sett borta i dag. Att
grunda tidningar är av ekonomiska skäl en omöjlig uppgift och i dem som
finns råder stor trängsel för dem som vill komma med nya synpunkter.
Radio och TV skall vi inte tala om: de är monopolinstitutioner, där några få
personer har fri yttranderätt men ingen annan får lov att yttra sig. Det är
verkligen en mycket besynnerlig form av yttrandefrihet! Därför återstår
endast att utnyttja allmän plats, gatan. Det är den reella möjligheten som
den enskilde har att föra fram sina åsikter. Vi som bor nära demonstrations-
stråk ser från våra balkonger dagligdags strömmen av människor — kanske
är det desamma, jag vet inte — som med olika baner höjda protesterar mot
än det ena än det andra av det som sker i en ond värld, någon gång även i
våra egna länder.

Det ämne vi nu talar om gäller en variant av denna yttrandefrihet. Jag
tycker kanske att referenten uppehöll sig alltför mycket vid den grupp som
kallas för de gröna enligt den tyska politiska terminologin. Det finns många
andra missnöjda grupper som använder demonstrationsrätten. Den är alltså
hos oss en grundlagsfäst rätt, men den är naturligtvis underkastad vissa
samhälleliga regleringar. Man får inte använda andra möjligheter att de-
monstrera än dem som lagen tillåter. Ordningsregler och andra bestämmel-
ser inskränker demonstrationsfriheten.

Svårigheten för den som vill bruka demonstrationsrätten är ju att med
den ökande flod av demonstrationer vi fått, är det bara sådana som på något
sätt är märkliga som tilldrar sig uppmärksamheten. Därför drivs de som vill
vinna uppmärksamhet till att tillgripa besynnerliga metoder. Ju konstigare
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man uppträder, ju mer apart, eller i varje fall på ett sätt som tilldrar sig
uppmärksamhet, desto större chanser har man att fa komma på TV-skär-
men och därmed bli sedd av huvuddelen av rikets invånare. Risken då är
naturligtvis rätt stor att demonstranterna i sin aktion kommer i klammeri
med något regelsystem. Sätter man sig på gatan och hindrar trafiken till
exempel, kommer man i konflikt med trafikreglerna.

Vi har här huvudsakligen uppehållit oss vid frågan om den civila olydna-
den är något man skall uppmuntra. Referenten talade ju så vackert om den
livliga befolkning man då skulle få i stället för den apatiska vi nu utgör. Alla
laglydiga medborgare betraktades som apatiska, medan däremot alla som
var lagbrytare skulle vara en levande del av befolkningen.

En sådan syn innebär ett förenklat sätt att se på våra samhällsmedlem-
mar. Som korreferenten framhöll finns det massor med missnöjda grupper i
samhället. Att de numera i ökad grad tillgriper olagliga metoder beror på att
den allmänna rättsordningen är stadd i upplösning. Man kan diskutera hur
långt denna har gått och hur stark utvecklingstendensen är, men upplös-
ningen går långt ner i hela samhället. Det är inte bara gruppen som är
missnöjd med den tekniska utvecklingen som använder sig av spektakulära
metoder. Det finns ju en rad andra grupper, som också framträder med väl
uttalade former av medborgarprotester.

Den största gruppen är utan tvivel skattesmitarna. De protesterar mot det
skattesystem som deras valda representanter har infört. Den gruppen omfat-
tar en majoritet av befolkningen. Vi har sedan alla dem som är missnöjda
med olika trafikregler, de som kör för fort eller som gör sig skyldiga till andra
trafiköverträdelser, de utgör också en mycket stor del av befolkningen. Man
kan gå vidare till andra grupper. Vi har arbetsmarknaden med återkom-
mande olagliga konflikter av någon protestgrupp. Vi har en sådan sak som
värnpliktsvägrare. Alla dessa företeelser utgör illustrationer till en och sam-
ma sak, nämligen att vissa grupper inte vill rätta sig efter reglerna och
därmed sätter samhället i en besvärlig situation. Vi har över huvud taget
alla dem som är emot det moderna regleringssamhället.

Det är tveksamt om dessa lagbrytare kan och bör indelas med hänsyn till
om lagöverträdelsen begåtts av ideella eller av ekonomiska eller eljest mind-
re högtstående skäl. Gränsdragningarna blir här till stor del flytande. Men
vad jag har velat komma fram till är ungefar det som korreferenten slutade
med. Skulle man acceptera ohörsamheten som ett sunt samhäilstecken
skulle det föra väldigt långt. Ty sanningen är ju den att var och en accepte-
rar den ohörsamhet som riktar sig mot någonting som han själv ogillar. Den
ohörsamhet, som gäller det man själv tycker illa om, den är bra! Den
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ohörsamhet, som träffar det som man själv tycker är bra, den är dålig.
I en demokrati kan emellertid tillåtet resp. otillåtet slutligen endast

bestämmas med hänsyn till det antal människor som omfattar den ena eller
den andra uppfattningen. Den tesen som referenten ställde upp att myndig-
heterna skall ta hänsyn till den som skriker högst, är katastrofal för rättsord-
ningen i en demokratisk stat. Den innebär ju att man skulle mäta röststyr-
kan hos dem som skriker och säga: nu skriker de högst, alltså skall myndighe-
terna ta hänsyn till dem. Tvärtom bygger ju demokratin ytterst på att man
skall mäta antalet människor som omfattar en viss åsikt vare sig de skriker
högt eller håller sig relativt tysta. Någon annan måttstock finns, så vitt jag
kan se, inte i en demokrati.

Lektor ELLEN MARGRETHE BASSE, Danmark:

I referentens skriftlige oplæg om medborgerprotester som juridisk problem
er der mange spændende synsvinkler og ideer, der munder ud i nogle teser,
der skal sikre protesterne en stærkere position i det politiske spil. Jeg kan
fuldt ud tilslutte mig teserne, men på ét punkt er jeg skeptisk: Jeg tror ikke
på, at reformerne lader sig realisere ved en ændret opfattelse af retssikker-
hedsbegrebet.

Referenten anfører, at velfærdsstatens retsform må indebære, at retsik-
kerhed får en mere aktiv funktion: "Det rekker ikke bare å etablere garantier
som det er opp til det enkelte retssubjekt å bruke (slik som lovbestemt rett til
å se dokumenter o.l.). Poenget er hvordan berørte fellesskab skal settes i stand
til å vareta sine interesser når det er aktuelt med storindustri eller oljerafFi-
neringsanlegg som nabo, . . ." . Og han rejser følgende meget relevante kritik
af gældende praksis: "Avspiser vi gruppene med at de kunne ha gjort sine
synspunkter gjeldene da planene og handlingsprogrammene ble trukket
opp, overser vi viktige avmaktstrekk ved planutviklingen og hvem som drar
fordel av at retssikkerheten individualiseres".

Retssikkerhed er et særdeles værdiladet ord, som er vanskeligt at give et
præcist indhold. Men i sin kerne er det et udtryk for det enkelte individs
beskyttelse imod uforuseelige og uretmæssige indgrep eller forskelsbehand-
ling fra det offentlige. Derfor tror jeg, at referentens reformideer vil have
vanskeligt ved at opnå anerkendelse, hvis de skal begrundes i retssikker-
hedsbetragtninger. Reformerne vil på mange punkter indebære indgrep i
goder og forventninger, som er beskyttet af de traditionelle retssikkerheds-
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grundsætninger. En konkurrence mellem nye retssikkerhedsideer og tradi-

tionelle retssikkerhedsbetragtninger vil, på grund af trægheden i retssyste-

met, falde ud til fordel for de grundfæstede — og for retssystem bærende —

beskyttelseshensyn over for den enkelte.

Den anerkendelse medborgerprotester har opnået i Danmark er heller

ikke begrundet i retssikkerhedsbetragtninger. Lidt skematisk angivet er

grundene til at lovgiveren kanaliserer medborgerprotesterne ind i beslut-

ningssystemet følgende:

— kommunaliseringen er blevet så omfattende, at en formaliseret debat

mellem de repræsenterede og repræsentanterne vil kunne være nødvendig

for at undgå voldsomme konflikter; medborgerprotesternes "legale sta-

tus" kan derfor være et supplement til det lokale repræsentative demokrati,

— medborgerprotesternes anerkendelse i beslutningsprocessen kan være et

middel til af dramatisering af modsætningsforhold i befolkningen (som det også

kendes ved interesserepræsentation i visse besluttende organer),

— kommunaliseringen har bl.a. været begrundet i et ønske om aflastning af

de statslige organer; en sådan aflastning kan opnås ved at medborgerpro-

testernes anerkendelse legitimerer fjernelse af mere ressourcekrævende kontrol-

former (som godkendelse eller almindelig klageadgang),

— medborgerklager kan sikre information til statslige organer og statslig styring

af kommunerne, (især hvor klage ikke kan tænkes indgivet af personer

med traditionelle retsbeskyttelsesinteresser og hvor klagebehandlingen

begrænses til retlige spørgsmål),

— medborgerprotester kan sikre en mere effektiv overvågning og kontrol med

forurening o.lign. end en ren statslig kontrol (f.eks. ved politianmeldelse).

Interessen i at sikre en betydelig frihed for kommunalbestyrelsernes flertal

ved beslutninger om den fysiske planlæggning, har fået lovgiveren til at

kanalisere medborgerprotesterne ind i den danske kommuneplanlov. Rets-

sikkerhed har måttet vige til fordel for politik. Medborgerprotesterne er som

processuelle begrænsninger — og af de ovennævnte grunde — et af de

elementer, der skal sikre overvågning af overordnede planer og lovgivning.

Græsrodsorganisationer kan klage til planstyrelsen for herigennem at sikre

den statslige styring. Men domstolene vil afvise deres søgsmålsret på grund

af manglende retlig interesse, det så vi i Østre Landsrets afgørelse af

21.10.1977 vedrørende "Borgerinitiativet Bevar Landbogården", som refe-

renten, omtaler i sit indlæg.

Der er ikke sikret en lignende indflydelse for borgerne på miljøbeskyttel-

sesområdet. Den danske miljøbeskyttelseslov er præget af traditionelle rets-

beskyttlesesbetragtninger: forurenerne skal have beskyttelse imod uretmæs-
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sige og uforuseelige indgreb eller forskelsbehandling fra en forvaltning,
ligesom de skal beskyttes imod en usikkerhed i deres retsstilling. Derfor fik vi
en snæver afgrænsning af klagerkredsen, derfor fik vi en materiel beskyttelse
af godkendte virksomheder ved § 44, stk. 4, og derfor fik vi et miljøankenævn
med repræsentanter for industri og landbrug. Det er altså ikke så pudsigt —
som referenten antyder i sin note 5 — at vi i Danmark ikke har medborger-
protester kanaliseret ind i miljøbeskyttelsesloven. Det skyldes nogle tradi-
tionelle retsbeskyttelsestankegange.

Praksis efter miljøbeskyttelsesloven har været så restriktiv, at selv doku-
menterede økonomiske tab for miljøorganisationer ikke har kunnet accep-
teres som omfattet af lovens retsbeskyttelse. Danmarks Sportsfiskerforbund
har ikke kunnet klage over spildevandsudledninger til havområder, hvor de
har udsat fisk. Den er blevet afvist som en opinionsdannende forening, der
har en ideel, antagelig ikke uvæsentlig interesse i at klage, som det dog efter
ankenævnets mening vil være retlig uforsvarligt at betragte som beskyttet
ved loven. (Det sidste har Folketingets Ombudsmand ikke kunnet tilslutte

sig)-
Den danske miljøbeskyttelseslov skal revideres i 1981/82. Miljøstyrelsen

har udsendt et udkast, som formentlig bliver miljøministerens lovforslag,
der indeholder nogle nye tendenser. Det foreslås, at anerkendte, landsdæk-
kende miljøforeninger tillægges en klagesadgang over de kommunale afgø-
relser i visse sagstyper til miljøstyrelsen (2. instans). Derimod skal miljøfor-
eningerne ikke have en tilsvarende klageadgang til ankenævnet (3. instans).
Efter min mening er dette forslag klart begrundet i en offentlig interesse i
styring, effektiv kontrol og afdramatisering af nogle modsætningsforhold i
befolkningen. Formen der er valgt — bl.a. ved afgrænsningen af klagerkreds
og klagens genstand — er begrundet i ressource-, effektivitets- og retsbeskyt-
telsesbetragtninger. Systemet skal ikke ødelægges og virksomhederne ikke
generes af for mange klager: derfor far ingen græsrodsorganisationer og kun
enkelte miljøforeninger tillagt en klageadgang.

Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at det som en konsekvens af lovgiverens
intentioner med medborgerprotesterne må fastslås, at tilsidesættelse af de
processuelle regler i den danske planlovgivning er stort set usanktioneret:
— tilsynsmyndighederne (d.v.s. planstyrelsen) blander sig ikke i, hvordan

kommunerne opfatter eller behandler medborgerprostesterne eller hvor-
dan de tilrettelægger offentlighedsfasen,

— en klage har normalt ikke suspensiv virkning (planstyrelsen har udtalt, at
man vil tillægge en klage suspensiv virkning "såfremt det ved klagens
indgivelse anses for overvejende sandsynligt, at klagen vil blive taget til
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følge, og at klagen ellers vil blive betydningsløs, såfremt den ikke tillægges
suspensiv virkning", här skr. af 8.7.1981 til Folketingets Ombudsmand),

— det almindelige tilsyn med kommunerne vil kun blande sig, hvis sektor-
myndigheden fastslår, at den formelle mangel medfører at afgørelsen er
ugyldig (indenrigsministeriets tilkendegivelse over for miljøministeriets,
jfr. miljøministeriets skrivelse j. nr. P 420),

— Højesteret vil ikke statuere ugyldighed ved tilsidesættelse af reglerne der
sikrer at borgerne bliver hørt (UfR 1979.304),

— en kommunalbestyrelses bevidste tilsidesættelse af planlovenes proces-
suelle regler er ikke strafbar efter de gældende love (jfr. Vestre Landsrets
afgørelse i Krik Vig-sagen 19/3 1981),

— ministeren har i Folketinget tilkendegivet at efterfølgende lovliggørelse
bl.a. afhænger af det samfundsmæssige spild ved nedrivnig og bygherrens
gode tro — d.v.s. en total tilsidesættelse af medborgerprotester eller
indflydelsesmuligheder ikke vurderes ud fra denne borgergruppes rets-
beskyttelsesinteresser, men ud fra bygherrens — og samfundets økono-
miske interesser (min. svärden 21.8.1980).

Jeg tror, at referentens reformideer må forsvares primært med de ændringer
i retsformen og befolkningens demokratiopfattelse, som fremhæves i hans indlæg. I

et samfund, hvor lovene er præget af bemydigelser og rammer, er det
vanskeligt for befolkningen at tage stillinger til partiernes programmer eller
konkrete tilkendegivelser. Interessen for aktiv deltagelse i partiforeningerne
er dalende. Samtidig er tilgangen til bl.a. interesseorganisationer, miljøfor-
eninger og græsrodsorganisationer stigende. Lovgiveren kan ved at kanali-
sere medborgerprotester ind i beslutningsprocessen sikre, at det demokratis-
ke system er i overensstemmelse med udviklingen i befolkningens demokra-
tiopfattelse.

Høyesterettsadvokat JAN DAHL, Norge:

For å plassere meg selv, så er jeg en praktiserende frittstående advokat. Men
jeg må samtidig si at en hoveddel av mine klienter ligger på utbyggersiden,
så det er mulig at min objektivitet er noe preget av dette.

Til tross for min nokså sterke uenighet med referenten, vil jeg ubetinget
komplimentere ham med hans gode og grundige innlegg. Det gjelder den
beskrivelse man finner der, problemstillingene og angivelsen av rettstilstan-
den. Det er først når man kommer til vurderingene at vi er uenige.
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Dog vil jeg gjerne få frem to hovedmomenter som jeg synes ikke har fått
tilstrekkelig plass i fremstillingen. Det ene er mis brukssituasjonen. Jeg synes —
for å si det litt provokatorisk — det virker som referenten forutsetter at
enhver medborgerprotest er riktig. Han drøfter i virkeligheten ikke de
forskjellige bakgrunner aksjonene kan ha. Jeg kaster frem situasjoner som
skattestreik, som jo regiene vil måtte komme til anvendelse på. Og jeg tar
frem også noen mindre betydelige tilfeller. Vi kan f.eks. tenke oss at det skal
frem en vei. Man har fem alternativer som gjør omtrent like meget skade og
for øvrig er omtrent likeverdige. Vi må ikke komme derhen at den som er
flinkest til å organisere en protest kan oppnå å hindre veien over sin
eiendom. Dette hører med til problemstillingen. Og jeg spør meg selv som
advokat, hvis en av disse kom til meg, ja hva skulle jeg si til ham? Jeg plikter
nok raskt å si: "Du kan komme med reelle argumenter, men det tror jeg ikke
hjelper. Men hvis du organiserer en protest i henhold til disse regiene, da vil
du sannsynligvis oppnå noe." Jeg vil ta det annet hovedmoment som jeg
savner. Det er motgruppene. Dette har vi sett tendenser av i Norge. Men i
referentens fremstilling finner man liten hensyntagen til andre grupper og til
den tause majoritet. Og jeg vil påstå at i så godt som alle disse sakene
eksisterer det en taus gruppe og svært ofte en taus majoritet. Det er videre en
grense for hvor lenge denne majoriteten forholder seg taus, og så kommer
motaksjonene. Det er et viktig moment i vurderingen, for jeg går ut fra at
både Boe og jeg og vel alle er enige om at en politiaksjon er sterkt å
foretrekke fremfor en motaksjon.

Så vil jeg videre komplimentere referenten, hvis jeg har forstått ham
riktig, for det som ikke kommer frem. Det er i innledningen ingen forherli-
gelse av protestaksjonen som noe som skulle være riktig i seg selv. Det vi
opplever i Norge er at man henviser til at fremstående politikere, kanskje
særlig på arbeiderpartisiden, i sin tid har gjort lignende. Vi har hatt vår
kanskje ledende statsminister etter krigen sittende i fengsel i 30-årene som
en medborgerprotestant. Og dette brukes som argument for aksjonenes be-
rettigelse. Jeg vil uttrykke mitt noe formelle standpunkt derhen at for oss
jurister så er det utenkelig å godta en aksjon ut fra en vag naturrettslig
hevding av at den er riktig. Vi må teknisk sett ha regler; og vi må enten følge
disse reglene eller vi må bryte reglene fordi vi er uenige i dem. Men bryter vi
dem, må vi ta de konsekvenser dette medfører. Det står for meg som nokså
uholdbart hvis man skulle kunne tenke seg noe midt imellom. På dette
punkt tror jeg imidlertid ikke det er noen motstrid mellom referenten og
meg. Og jeg slutter meg derfor helt til hans anførsel om at man må forsøke å
hindre medborgerprotestene ved å ha ordninger med medbestemmelserett
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m.m., hvis dette er praktisk mulig, og det kan gjøres uten å gå utover
samfunnsmessige interesser og den store ukontaktede majoritet.

Dernest vil jeg knytte noen bemerkninger til tesene. Og på dette punkt
slutter jeg meg stort sett til korreferenten.

For meg står det som utenkelig at man kan godta den avkriminalisering
av medborgerprotester som det foreslås i tese 1. Det var derfor med et visst
forbehold at jeg komplimenterte Boe for ikke å godta medborgerprotestene
som halvt rettmessige. Jeg vil videre stoppe litt opp ved det litt forherligende
uttrykk "ikke vold". Jeg har aldri skjønt dette uttrykk. Jeg har aldri skjønt at
det skal være så stor forskjell på det å legge seg i lenker foran anleggs-
maskinen og å liste seg bort og ta fordelingsskiven ut av anleggsmaskinen
eller å stikke et spett inn mellom hulene og kanskje derved forvolde skade for
noen tusen kroner, hvis man i alle fall volder skade for flere hundretusener.

Tese 2 går ut på at man skal klargjøre politiets stilling. Det er vi vel alle
enige om, og det er vel egentlig ikke noe spesielt for vår spørsmålstilling nå.

Tese 4 har jeg lyst til å knytte noen bemerkninger til som praktiker. Her er
jeg teoretisk sett fullt enig med referenten, men praktisk sett er jeg bare halvt
enig. Det tar tid å fa disse konsekvensanalysene. Man må fa dem fra noen få
opptatte sakkyndige. Av og til skrives analysene nærmest uforstålig, og de er
ofte mindre egnet for formålet. Den sakkyndige er også ofte preget av sitt fag
og overdimensjonerer dets betydning. Uttalelsene tar tid, de er diskutable
og de mangler ofte konklusjoner. Vel, det kan sies meget mot det jeg her
anfører, men jeg vil dog understreke at tese 4 som vi vel alle umiddelbart er
enige i, er ikke lett å gjennomføre i praksis.

Om tese 5, det amerikanskje hearing-system, vil jeg jo først nevne at i
norsk vassdragslovgivning har vi på et spesielt felt, nemlig ved våre såkalte
utbygningsskjønn etter vassdragslovens § 112, et lignende system. Vi har
videre ved vassdragsreguleringsskjønn en ordning med tiltak, slik at en
skjønnsrett kan modifisere skadene ved vassdragsutbygninger. Jeg er redd
hearing-systemet er en for tungdrevet og tidkrevende ordning, men jeg synes
dog det er noe som det er grunn til å arbeide videre med. Det er mulig man
her kan få løst noen spørsmål, men jeg er som nevnt redd behandlingen — og
ikke minst forberedelsen — vil ta for meget tid.

I likhet med korreferenten reagerer jeg mot tese 8. Jeg synes at det at man
skulle ta hensyn til medborgerprotesten som sådan nærmest uten hensyn til
protestens materielle innhold er en utenkelig regel. Det er klart at man må
merke seg at en gruppe protesterer, men at protestene skulle få en "materi-
ell" vekt i seg selv, det kan jeg ikke akseptere.

Jeg har også lyst til å knytte noen bemerkninger til det som vel ikke er
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kommet frem i tese 9, hvor klage- og søksmålsretten drøftes. Jeg vet ikke
egentlig hva jeg mener om tese 9, men jeg vil gjerne understreke at det er
ikke klage- og søksmålsretten som bør vies hovedinteressen. Det er spørsmå-
lene om mulighetene for midlertidig forføyning. Det er mulighetene for å
kunne stanse utbygningsprosessen, som er det viktige.

Jeg vil da avslutte med at referenten er sikkert klar over at de materielt
gode tesene han stiller opp, til dels er nokså upraktikable. De vil lett virke
forsinkende på den samfunnsmessige utbygging. Dette aksepterer han, sml.
hans henvisning til professor Christie. Men nå er vi kommet over i mer
samfunnspolitiske vurderinger. Skal vi stille opp regler som medfører at en
minoritet skal kunne hindre eller sinke majoritetens beslutning eller ønske?
Vi må ha klart for oss at dette blir hovedproblemstillingen, og svaret på
spørsmålet må bli politisk.

Regjeringsadvokat BJØRN HAUG, Norge:

Det er selvsagt personlige bemerkninger jeg bringer frem. Men jeg nevner
for ordens skyld at jeg bl.a. fører den norske stats sak vedrørende utbyggin-
gen av Alta-vassdraget som vi skal ha i Høyesterett i november 1981. De
betraktninger jeg har er generelle. I våre nordiske demokratier har vi hatt
adgang til å se gjennom fingrene med protester, motarbeidelsestiltak og
ulydigheter. Det vi her drøfter går inn i rekken av mange fenomener som til
sammen antar en slik karakter at det nå må drøftes systematisk og alvorlig. I
den sammenheng hadde jeg et par forhold jeg synes det var rimelig å
kommentere. Hittil har debatten mest hatt tyngdepunktet på individuelle
betraktninger, på den lille mann eller den protesterende gruppes interesser.
Min tro er at tiden er moden til mer systematisk å tenke på hva vi gjør med
vårt lovverk og med vårt håndhevelsesapparat for å få gjennomført felleska-
pets interesser. Typisk er at man har talt meget om etisk begrunnelse for
protester eller endog terrorhandlinger, mindre om hvor ineffektivt vårt
rettsapparat blir. Effektivitetsgraden i våre rettssystemer er for meg blitt
sentralt. Hvor meget skal vi se gjennom fingrene med av overtredelser? Vi
ser etterhvert at det vi har av rettsregler og av håndhevelsesapparat, det
være seg på forvaltningssiden eller på domstolsiden, det rekker ikke til. Det
blir for sjelden man rekker fram, for lite konsekvent rettshåndhevelse.

Jeg vil også betone et annet forhold. Det er forskjellen mellom beslut-
ningsfasen og gjennomføringsfasen. Meget av det som er kommet frem av
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synspunkter, går på at man vil ha en noe annen beslutningsprosess. Det skal
legges særskilt vekt på folk som protesterer høyt. Jeg tror ikke at de beslut-
ningsprosesser vi har vil bli særlig bedre om enkelte maktgrupper i enda
større grad skal kunne gjøre seg gjeldende ved hjelp av effektive protester.
Jeg vil for min del feste oppmerksomheten på gjennomføringsprosessen.
Mange av protestene eller aksjonene er rettet mot gjennomføring av vedtak
som etter våre lovregler er rettslig bindende. Dels bruker man da legale
midler og dels illegale midler. Hva man enn mener om bedre høring, ulike
typer av veto overfor selve den forutgående beslutning, er det min tro at man
på gjennomføringsstadiet må ta det utgangspunkt at det som er vedtatt bør
også gjennomføres.

Jeg er enig med referenten men på helt andre premisser når han sier at
straff hjelper lite. Det har sammenheng med at straffer blitt så individuali-
sert og subjektrettet, og det er så mange omstendigheter som gjør at overtre-
deren stort sett går skuddfri. Straffer ikke noe hensiktsmessig sanksjonssys-
tem for gjennomføring av offentlige interesser. For å ta en fersk sak i Norge
hvor det var mistanke om skatteunndragelse på 500 millioner kroner. Saken
ble, iallfall i første omgang, til et spørsmål om en bot på 1 million kroner.
Etter mitt skjønn er det viktigere å fa innfordret den skatt som etter våre
regler måtte være aktuell enn om vedkommende eventuelt far en større eller
mindre straff. Tyngdepunktet bør forskyves bort fra straff og over på en
direkte gjennomføring. Ikke det at jeg tror straffen skal fjernes, men jeg tror
ikke straffer nok.

Jeg må erklære min uenighet i at protestaksjoner skulle subsidieres. Så
lenge man ansvarsfritt og skadefritt kan volde forsettlig skade, er jeg redd for
at slike aksjoner ikke vil forta seg men heller utvikle seg. Det må være en
overveielse verd om man i forsettlige skadetilfeller bør ha en form for
summarisk prosess og eventuelt summariske bestemmer om erstatnings-
ansvar når man ved sine handlinger påfører private eller offentlige interesser
tap.

Et par av forslagene som er nevnt, vil ha bivirkninger som er uheldige.
Når man f.eks. går inn for å utvide domstolenes involvering i beslutnings-
prosessen og gjennomføringsprosessen, så bør man også tenke på de nega-
tive sider. Det antydes at domstolene bør ha en utvidet prøvelsesadgang og
nærmest bli en øverste förvaltningsmyndighet i mange saker. Og det an-
tydes at når noen ønsker å anlegge en rettssak om et forvaltningsvedtak eller
myndighetsvedtak bør man vente med gjennomføringen. Det ville innebære
en mulighet for å forsinke ethvert myndighetsvedtak man er motstander av,
og vil ha som bivirkning at våre domstoler blir sterkt belastet. Jeg tror det er
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mere hensiktsmessig at domstolenes kontroll, som hittil, i det vesentlige er
en legalitets- og misbrukskontroll. Og tilsvarende tror jeg at når vi har
regelverk, overveide regelverk, for administrativ gjennomføring av vedtak,
bør utgangspunktet være en foreløpig lydighet overfor disse vedtak, ikke at
enhver som ikke liker vedtaket kan sette seg imot med påstander om
ulovlighet eller uhensiktsmessighet. En slik foreløpig lydighet tror jeg er en
nødvendig del av vår rettsorden.

Revisionssekreterare INGEMAR REXED, Sverige:

Hade vi självironi, skulle vi inse att vi håller på att göra någonting para-
doxalt. Vi talar om medborgarprotester och slika revolutionära ting, och vi
gör det i de mest traditionella former som tänkas kan. Utan protester sitter
vi tålmodigt och lyssnar på varandra och någon spontanism och revolutio-
när kraft är inte över oss.

Borde inte somliga resa sig i protest, när referenten talar om protesterna
utifrån en omsorg om dessa protester. De kunde invända att ingenting är
mera farligt för protesterna än om vi hjälpte dem. Protesterna vinner
mycken kraft just genom att ta spjärn mot oss och det förtryckarsamhälle vi
representerar.

Jag spetsar inte alls till det, därför att våra samhällen — med Island som
möjligt undantag — är samhällen präglade av en preussisk statstradition,
repressiva små samhällen. Vi märker det inte så mycket, därför att vi sitter i
toppen på de samhällena och våra samhällen är i stort sett harmoniska små
enheter, där konflikterna inte kommer till den mest våldsamma urladdning-
en. Men detta är kanske en tidsfråga och en situationsfråga. Se på revolterna
i Zurich, se på de revolter som förekommit i Geneve. "Staten attackerar, vi
slår tillbaka" ropar demonstrationståg på 5 000 ungdomar och slår in ban-
kernas fönster, sedan statsmakten rivit ett allaktivitetshus, en donation till
ungdomen i Geneve men som kantonen laglöst rev ner för dem. Det finns
revolter i Paris och Berlin. Många av oss kan ha sympatier med dem, även
om de naturligtvis bereder oss stora problem som jurister.

Låt oss se närmare på några situationer. Jag tar svenska situationer, inte
på grund av nationalism utan därför att jag har sett dem framför mina egna
ögon.

Jörn Svensson, kommunistisk riksdagsledamot, tar ur ett militärförråd
någon persedel för att visa hur uselt bevakade militärförråden är. Han blir
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dömd till böter för detta. Inte militärmyndigheterna, som jag tycker har
gjort det grövre brottet, utan Jörn Svensson blir dömd till böter.

En aktivist i en anti-droggrupp, RFHL, i en norrländsk stad beställer
läkemedel från ett företag för att visa hur uselt läkemedelskontrollen funge-
rar. Han lyckas härmed. I polisens närvaro hämtar han sina paket på
posten, de packar upp dem på polisstationen och han har visat sin point i
bl.a. Dagens Nyheter. Okey, han blir dömd till böter, hittills av hovrätten,
med läkemedelsföretaget hände ingenting. (Högsta domstolen vägrade
prövningstillstånd genom beslut den 17 oktober 1981.)

Eller när Hjalmar Mehr och hans kamrater, från sitt parti, ville fälla
almarna i Kungsträdgården. En mängd engagerad ungdom och en hög
militär klättrade upp i träden. Vi kan fortfarande se spåren av försöken att
såga ner träden, men träden står kvar. Det var en framgångsrik protest.
Eller när Vietnamdemonstrationerna började och de flesta av oss fortfaran-
de höll på U.S.A:s nödvändiga roll, och polisen gick ut och slog ner Jan
Myrdal och andra. Hur mycket bättre har inte polisens kontroll av demon-
strationer senare fungerat utan våld?

Ja, nu har jag tagit några exempel och nu skall jag ge några snabba
resonemang inom den här 10-minuters-gränsen. Jag tror att vi skall vara
ense om att våra samhällen har en usel tradition i fråga om medborgerliga
rättigheter. Skulle vi undersöka olika sektorer där de resurssvaga, de utslag-
na och andra dväljs, skulle vi finna dåliga traditioner i våra länder. Och att
det finns dåliga traditioner för protest. Vi är inte vana vid det, vi har inte
anglosaxarnas traditioner av medborgarinitiativ.

När man utrymde kvarteret Mullvaden i Stockholm hade polischefen i
Stockholm lärt sig en del. Han utrymde kvarteret smidigt. Den ridande
polisen gjorde en del övertramp, okey. Men sedan anställer fastighetsbola-
get en skadeståndstalan mot de här ungdomarna på höga belopp. Oh vilken
ringa visdom. Vill man förtrycka skulle jag vilja hänvisa till Napoleons
polisminister Fouché, som skulle ha gjort det skickligare. Han skulle dragit
ut byrålådan och visat den redan underskrivna domen med konsekvenserna
av en framtida felhandling. Men han skulle inte ha anlagt denna talan inför
en kritisk offentlighet.

Nej, min point är, att i samtliga de här fallen har man komprometerat
vårt rättssystem som vi är satta att förvalta och vars legitimitet vi skall
försvara.

Vi borde alla delta i protesterna. Med Bert Brecht: en människa tillfogas
orätt och ni sluter ögonen. Vad är ni för människor? Om en orätt sker, måste
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ett uppror äga rum. Annars är det bättre att staden går under genom eld
innan det blir afton.

Vårt rättssystem måste ge rika utrymmen för missnöje och protester. Det
är nödvändigt för vår demokrati att de olika varianterna far komma fram,
att kritiken far komma fram. Men om vi visar bristande proportionalitet, om
vi visar brutalitet, då diskrediterar vi våra system. Det finns en utmärkt
tradition i det svenska samhället att lyssna på folk, att samtala. Jag har sett
den ena gruppen efter den andra vandra in till Carl Lidbom eller socialut-
skottets ordförande eller justitieutskottets ordförande och få sina samtal,
oändligt viktigt för den politiska apparaten. Ett problem är då att den
rättsliga apparaten har mindre chans att samtala på samma sätt. Jag hånlog
en gång när jag satt som assessor i Svea Hovrätt när ordföranden, som är
närvarande här på mötet, och som också var ordförande i Svenska Reservof-
ficersförbundet, tog upp ett samtal i rättssalen med en värnpliktsvägrare.
Han vann inte det samtalet för värnpliktsvägraren var en skicklig skp:are på
den tiden SKP (Sveriges kommunistiska parti) var emot värnplikt, men han
vann någonting annat har jag nu så småningom förstått. Han visade den här
mannen respekt genom att föra detta samtal. Det begrep jag inte.

Jag tror vi har framför oss mycket svårare situationer än vi tidigare haft
att göra med. Tag till exempel nu när svenska präster döljer syrianer i sina
hem, det är en protest mot invandrarpolitiken. Jag tror att de flesta av oss
har kritik mot invandrarpolitiken men vi är satta att administrera den och
då får vi göra det. Vi är alltså som jurister, professionella, inte i sympati med
prästernas handlande. Men tänk om det här lilla usla betänkandet om
kriminalisering av de här handlingarna får gehör och det går igenom och
blir lag här i Sverige så att vi nu skall döma de här prästerna. I det
ögonblicket befinner vi oss i en svår situation, i det ögonblicket riskerar vi
att diskreditera det svenska rättssystemet.

Jag tror vi skall inse att mycket av de resonemang som här förekommer
bygger på ett harmonitänkande som är felaktigt. Rättsapparaten är upp-
byggd för konfliktsituationer och vi kommer förstås att hamna i många av de
här konflikterna. Men hur ska vi komma ut ur detta med hedern i behåll?
Jag bryr mig inte om prästen och hans straff, han kommer att klara sig, han
har gott samvete, han har resurser. Jag bryr mig om oss själva och hur vi
skall hantera det här. Den debatt vi hittills haft visar att vi är illa rustade
mentalt för att vara kloka, att visa rätt proportionalitet. Till exempel korre-
ferentens fundering om hur skall det gå om alla protesterar. Det är ungefår
som att fråga hur det går om alla samtidigt vill gå på Centralens toalett.

Hur ska det gå om vi ser genom fingrarna, sa en föregående talare. "Se
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genom fingrarna" — det låter som om det vore vi som bestämde. Det är det
ju kanske ibland, men vi skall vara medvetna och handla eller låta bli på ett
sådant sätt att systemet inte diskrediteras och så att demokratin understöds.

Hovrättslagman ERIK HOLMBERG, Sverige:

Ingemar Rexed har nämnt en del av de exempel jag hade tänkt att dra fram,
bland annat almarna i Kungsträdgården.

För 25 — 30 år sedan hände det att befolkningen på Färöarna hade en
läkare som de tyckte mycket om. Han blev av någon anledning, som jag nu
inte riktigt minns, förklarad obehörig av de danska myndigheterna och
skulle ersättas med en annan. När den andre läkaren kom, motades båten i
hamnen av befolkningen, man motsatte sig genomförandet av beslutet, och
det väckte väldig uppmärksamhet. Hur det nu gick till slut minns jag inte.

Over huvud taget måste medborgarprotester för oss jurister, som ju
tillhör samhällets konserverande element, innebära ett svårt dilemma. Man
kan i efterhand inte sällan konstatera eller varje fall få känslan att det var
bra att en viss protestaktion kom till stånd och att den vann gehör. Men att
solidarisera sig med olagliga protester i förväg är svårt; lagen är ju det som
principiellt skall åtlydas och från vår synpunkt är det väl otänkbart att
godta någonting annat.

Att förklara civil ohörsamhet straffri skulle medföra stora och kännbara
problem, det går förmodligen inte. Jag ser över huvud taget inte någon
principiellt tilltalande lösning på problemet. Vi kan inte komma ifrån att
vårt samhälle har uppnått en betydande grad av stabilitet. Vi har statsun-
derstödda politiska partier, statsunderstödd press och statsfinansierad radio
och television. Vi har inte minst organisationer som väl kanske inte är
statsunderstödda, men som i stället är snart sagt en del av statsapparaten.
Vad finns som kan bryta upp konservlocket?

Jag kan inte föreställa mig annat än att utomparlamentariska aktioner,
det må nu vara lagliga demonstrationer eller aktioner som ligger vid sidan
av lagen, ofta kan, oavsett hur vi bedömer dem juridiskt, vara ett av de mest
effektiva medlen att få ändringar till stånd, ändringar som i efterhand
uppfattas som goda. Sådana aktioner kan vara en väckarklocka, ett me-
mento för statsmakterna om att lagstiftningens och statsmaktens räckvidd
är begränsad. En påminnelse om att statsmakten i ett demokratiskt samhäl-
le skall välja även sådana medel, inte bara sådana mål, som kan accepteras.
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Både referenten och korreferenten nämnde att samhället för att kunna
tåla den här typen av aktioner måste besitta en hög grad av styrka. Referen-
ten ser väl detta närmast som ett argument för att civil olydnad försvarar sin
plats i våra stabila, och som jag kanske vill se det i vissa hänseenden allt för
stabila, demokratier. Enligt min mening kan till denna tankegång, att en
positiv inställning till medborgarprotester förutsätter samhällsstabilitet, läg-
gas tanken att sådana protester ofta kan vara ett medel för ett demokratiskt
samhälle att i framtiden behålla sin styrka.

Sameombudsman TOMAS CRAMÉR, Sverige:

Jag har närmast begärt ordet med anledning av de inlägg som gjordes av
Gustaf Petrén och Bjørn Haug.

Jag tycker kanske att man i den här diskussionen borde haft en vidare
internationell utblick. Min utgångspunkt är naturligtvis samerna och deras
ställning och den civila olydighet, de hungerstrejker m.m., som har förekom-
mit i samband med Alta-affären. Vi har väl nu en svensk Alta-affär under
uppsegling när frågan om utbyggnad av Kalix älv aktualiseras. Det har
förvånat mig i den här diskussionen att man har haft så litet internationella
utblickar och så litet betonat teorierna och de moraliska drivkrafterna
bakom sådana här åtgärder. Här har vi ju ändå Gandhi's civila olydighet
som började blygsamt och som så småningom spred sig och Martin Luther
King's aktioner, bägge typerna medförde stora politiska verkningar. På ett
seminarium jag bevistade vid Tromsø Universitet lärde jag mig också en hel
del som var nytt för mig om förhållandena på Irland. Där betonade en norsk
kännare av Irland att spänningarna på Nord-Irland aktualiserar ett mycket
viktigt problem, nämligen situationen för en permanent autokton minoritet.
En autokton minoritet är alltså en minoritet som har eget land, auto = själv,
kton = jord, och där en sådan finns kan man verkligen ifrågasätta regeln om
att 51 procent alltid skall bestämma över 49 procent. På seminariet skildra-
des förhållandena på Irland och omtalades att sedan irländarna slutligen
besegrades i slaget vid Boyne år 1690 har gränserna varit dragna så att 24—
26 % av befolkningen består av irländska patrioter om man vill kalla dem
så, medan den invandrade majoriteten är engelsksinnad. Majoritets- respek-
tive minoritetsförhållandena beror vid sådant förhållande på en gränsdrag-
ning som kan ifrågasättas. För de irländska patrioterna ter det sig ju
naturligt, för att inte säga självklart, att hela ön skall vara en politisk enhet,
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då skulle de här importerade engelsksinnade bli en minoritet som fick finna
sig i vad den nationella majoriteten bestämde.

I Norge är samerna i majoritet i Kautokeino och Karasjokk, väsentliga
delar av Alta älv ligger alltså inom samiska majoritetsområden. I Sverige är
samerna nu en minoritet över allt, men så har det inte alltid varit, det
kommer sig av en svensk immigration i sameområdet och den var naturligt-
vis särskilt stark i samband med utbyggnaden av malmfälten i Gällivare och
Kiruna. Järnvägen kom till Gällivare 1883 och till Kiruna 1903. Nu har vi
faktiskt i den svenska regeringsformen bestämmelser på det här området i 1
kap. 2 § och 2 kap. 15 §. I 1 kap. 2 § stadgas bl.a. att etniska och språkliga
minoriteters rätt till eget samfunds- och kulturliv bör främjas och i 2: 15 står
det att man får inte diskriminera emot sådana minoriteter. Det gör ju att det
faktiskt finns en laglig bas också för beaktande av dessa minoritetsintressen
och då gäller ju inte principen att 51 procent skall få bestämma över 49
procent, utan staten har ju då själv erkänt att det finns beaktansvärda
minoritetsintressen. Men tyvärr är det så att dessa grundlagsgarantier, till
exempel i 2 kap. 15 §, har mycket, mycket svårt att fungera. I ett stort mål i
Högsta Domstolen, det största domstolen någonsin har haft, som avgjordes i
början av detta år, så var justitierådet Bertil Bengtsson skiljaktig och ansåg
att i ett visst fall, det gällde jaktupplåtelser, förelåg en diskriminering av den
svenska samebefolkningen. I slutet av sitt votum kommer Bertil Bengtsson
fram till att på grund av uppenbarhetsrekvisitet i regeringsformen 11 kap.
14 §, han inte kan göra något åt denna av honom konstaterade diskrimine-
ring. Här har man alltså betydande svårigheter och det är ju intressant att
se att samma skydd mot diskriminering, som finns i den svenska regerings-
formen, också finns i Europarådets konvention om de mänskliga rättighe-
terna och de grundläggande friheterna, men där finns inte detta uppenbar-
hetsrekvisit och Sverige har ju ratificerat Europarådskonventionen.

Man kan naturligtvis fundera över varför det är så svårt att få dessa
rättigheter för en autokton minoritet erkända på ett sätt som möjliggör
rättigheternas förverkligande i praktiken och i det sammanhanget kan man
tänka på vad idéhistorikerna säger om den svenska filosofiska eller rättsfilo-
sofiska utvecklingen, där Kristoffer Jakob Boströms lära vilken i praktiken
går ut på att staten alltid har rätt, avlöstes av Hägerströms lära som i
praktiken går ut på detsamma. Det har ju påpekats här i debatten att det
finns en preussisk tradition och det är säkert någonting som idéhistorikerna
nu mer och mer är på spåren. Jag kan hänvisa till ett verk som har givits ut i
Uppsala, som heter "17 idéhistoriska uppsatser" där Boströms och Häger-
ströms filosofi analyseras.
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Jag vill sluta med att säga att jag för min del är mycket imponerad av de
pipe-line inquiries, som har gjorts i Canada genom Mr. Justice Thomas
Berger och att ett sådant institut som referenten har förordat bör införas i
Skandinavien. Jag tycker också att man bör införa vetorätt för den samiska
nationella minoriteten vid ingrepp som gäller väsentliga sameområden och
då tänker jag för Sveriges del särskilt på Kalix älv.

Professor CLAUS HAAGEN JENSEN, Danmark:

Der er med rette sagt mange rosende ord om referentens oplæg til denne
diskussion. En af de ting, som jeg meget godt kan lide ved hans oplæg, er at
han vover pelsen med nogle generaliseringer. Hvis man ikke gør det, er det
nok vanskeligt at fa en diskussion i gang; den kan ikke føres på forbehold og
undtagelser og modifikationer alene. Denne dyd ved oplægget indebærer
selvfølgelig nogle svagheder, nogle åbenheder over for angreb, og disse
åbenheder er jo også i et vist mål blevet bragt frem i diskussionen.

Hvad der navnlig synes problematisk for mig, er den principielle sam-
menkædning af alle sektorområder inden for den offentlige sektor. Det
forekommer mig, at de forslag, der føres frem, og de argumentationer, der
skrives, passer vældig godt på miljøområdet i bred forstand, men passer de
lige så godt på andre områder, på boligområdet, på arbejdsmarkedsområ-
det, for bare at tage nogle eksempler. Det har jeg min tvivl om. Jeg er også
lidt tvivlende overfor, om det er ønskeligt at koble lovlige og ulovlige
protester sammen. Selvfølgelig hænger de sammen i virkelighedens verden.
Der er heller ikke spor tvivl om, at de mange ulovlige aktioner er udtryk for
væsentlige problemer, som vi må forholde os til i vort samfund. Men i en
forslagskæde at behandle lovlige og ulovlige "medborgerprotester" under ét,
det er næsten at invitere til indsigelser. Der er imidlertid også andre i
debatten, som har taget sig frihed med hensyn til generaliseringer. Her vil
jeg specielt fremhæve Gustaf Petrén, som drog skatteprotester og fartsyn-
dere ind i billedet, skønt det er svært at se tråden til referentens oplæg.

I en diskussion om medbestemmelse, som den der er lagt op til, bør man
efter min opfattelse først og fremmest koncentrere sig om sager inden for
miljøområdet i bred forstand, hvorved jeg tænker på spørgsmål om miljø-
beskyttelse, naturfredning, planlovgivning o.l. Grunden hertil er, at skal
man give grupper en særlig indflydelse - og det er den røde tråd i de
fremlagte forslag — må det dreje sig om anliggender, hvori de pågældende
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grupper kan siges at have en speciel interesse i modsætning til alle mulige
andre. I modsat fald savner medbestemmelsen legitimation i et samfund
bygget på demokratiske principper. En sådan udskillelse af interessegrupper
vil navnlig kunne ske ud fra en form for geografisk kriterium, og derfor vil
spørgsmålet om udnyttelsen af de fysiske ressourcer være centralt.

Holder vi os til miljøområdet, er det på den anden side i god overensstem-
melse med demokratiske ideer at inddrage interessegrupper i beslutnings-
processen og give dem en vis særlig indflydelse. Det fremhæves ofte som
"demokratisk" at involvere interesseorganisationer som f.eks. arbejdsmar-
kedets parter i sager, som vedrører dem. Hvorfor skulle det så ikke være en
udbygning af demokratiet at give lokale miljøgrupper indflydelse i regulerin-
gen af det miljø, som de først og sidst er brugere og afhængige ai? En sådan
inddragelse af interessegrupper behøver på ingen måde at betyde, at bredere
helhedshensyn prisgives.

På dette sene tidspunkt i debatten skal jeg ikke gå ind på de teser, som
referenten har fremlagt, og som jeg generelt har sympati for tendensen i.
Derimod vil jeg opholde mig et øjeblik ved et paradoks, som også Ingemar
Rexed fra Sverige har været lidt inde på. De protester, vi diskuterer, er i høj
grad protester mod de etablerede, institutionaliserede system. Samtidig er
det middel, der anvises til løsning af de problemer, som er forbundet med
protesterne, at institutionalisere disse og koble dem på "systemet". De
procedurer, som kendes fra udlandet om f.eks. "public local inquiries" eller
"environmental impact statements", er udtryk for en betydelig formalise-
ring og judicialisering af processen. Man kan også let tænke sig, at proces-
kravene udbygges med krav til organiseringen af de grupper, som skal
inddrages. Hvis disse skal gøre sig gældende med de samfundsmæssige om-
kostninger, som er forbundet dermed, og hvis de oven i købet skal have
medindflydelse, bliver deres organisation en form for offentligt anliggende,
hvilket let vil føre til visse typer af regulering også i denne henseende.

På denne baggrund må man spørge, om medborgerprotesterne kan insti-
tutionaliseres, formaliseres og judicialiseres. Vil protestbevægelser og græs-
rodsbevægelser overhovedet spille med efter regler som de nævnte? Svar på
dette spørgsmål kan næppe nogen af os give. Det betyder ikke, at forslag af
den type, referenten har skitseret, ikke skal prøves. Efter min mening er de
værd at prøve, først og fremmest fordi der næppe er nogen anden mulighed
for at løse de problemer, som protesterne afspejler.

Man må imidlertid være opmærksom på, at medbestemmelsesprocedurer
i sig selv løser nogen problemer. Som allerede Ingemar Rexed har været
inde på, er det mest fundamentale måske, at de formelle beslutningshavere
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viser respekt for de pågældende grupper. Hører på, hvad de har at sige, og
tager hensyn til dem.

Universitetsstipendiat INGE LORANGE BACKER, Norge:

Jeg hører til dem som er enig i referentens hovedsyn. Jeg tror det er viktig å
ta alvorlig slike medborgerprotester som vi har sett i de nordiske land i de
senere år, og se dem som uttrykk for at vi etterhvert står overfor betydelige
konflikter på enkelte felter, til avløsning fra den brede konsensus vi har vært
vant til i etterkrigstiden. Og jeg tror man skal være forberedt på at slike
aksjoner godt kan være uttrykk for en majoritet, iallfall blant dem eller i det
området som rammes sterkest av det tiltak det er tale om. Jeg nevner også at
ulydighetsaksjoner med bred oppslutning, som vi har sett eksempler på, ikke
er noe man griper til med letthet. Det skjer nok heller fordi andre kanaler
mangler, og det er noe som vi bør bestrebe oss på å råde bot på, slik
referenten har lagt opp til gjennom sine 10 teser. Endelig tror jeg at en
bakenforliggende årsak til de protester vi har sett, ligger i hastigheten i
samfunnsendringer som vi har med nåtidens teknologiske utvikling. Det
skjer så raskt at folk ikke rekker å akseptere endringene. Og det kan derfor
godt tenkes at en lavere gjennomføringstakt, iallfall når det gjelder
irreversible inngrep i våre fysiske omgivelser, er en rimelig pris å betale for å
motvirke sosial konflikt.

Den norske Høyesterett har i den første straffesak om Alta-demonstra-
sjonene som retten behandlet, understreket at den som griper til en sivil
ulydighetsaksjon, følger ikke rettsordenens spilleregler. En forudsetning for
dette resonnementet må være at søksmålsadgangen og klageretten står åpen.
Og det betyr at det ikke må være ubetinget avgjørende hvilken rettslig
tilknytning vedkommende har men at det avgjörende snarere må være den
faktiske betydning av inngrepet for den interesse som saksøkeren står for.
Høyesterett fikk anledning til å ta stilling til dette i Naturvernforbundets
søksmål, og kom langt på vei disse synspunktene i møte. Men denne
avgjørelsen fra 1980 gir langt fra svar på alle spørsmål. Det er uklart om
f.eks. en miljøvernorganisasjon vil ha søksmålsinteresse hvis det bare er
premissene for vedtaket som man angriper i sine anførsler. Man kan f.eks.
tenke seg at en naturvernorganisasjon ikke har noe å innvende mot utred-
ningen av de naturvernmessige konsekvensene, men mener det ligger ve-
sentlige feil på energiprognosesiden eller i kostnadskalkylene. Det er også
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uklart etter avgjørelsen fra 1980 om søksmålsadgangen bare gjelder for
store, representative organisasjoner av en varigere karakter, eller om den
kan utstrekkes langt videre. Skal søksmålsadgangen og klageretten tjene
som et middel til å motvirke ulydighetsaksjoner er det viktig at søksmålsad-
gangen strekkes langt. Og jeg tror det er liten fare for søksmål i utide — det
koster for meget både av innsikt og innsats.

Det må samtidig understrekes, som det tidligere har vært gjort, at det ikke
bare er spørsmål om en adgang til rettslig prøving. Hvis vedtaket i mellomti-
den settes i verk, har en rettslig prøving liten hensikt hvis inngrepet ikke kan
gjøres om. Og etter mitt skjønn er det da viktig at domstolene stiller seg
liberalt til en utsatt gjennomføring av vedtaket, mens den grundigere retts-
lige prøving finner sted.

Jeg skal ikke som siste taler gå nærmere inn på alle tesene som referenten
har stilt opp, men jeg har lyst til avslutningsvis å kommentere én av dem,
som hverken referenten selv eller noen andre talere har trukket frem. Det
gjelder hans tese 3 i det skriftlige referat om objektivt ansvar for det
offentlige som kontraktspartner og konsesjonshaver i forhold til medkontra-
henter og andre for det tap som aksjonene måtte føre med seg. For min del
synes jeg det er med god grunn at denne tesen er blitt liggende stille. Jeg går
ut fra at referenten ikke har ment at det offentlige bør være objektivt
ansvarlig når det er en privat tiltakshaver som företar inngrepene. Men selv
når det dreier seg om gjennomføringen av et offentlig tiltak som aksjonene er
rettet mot, vil en regel om objektivt ansvar innebære et betydelig press på
det offentlige i retning av å iverksette det omstridte tiltak så raskt som mulig.
Dette presset vil kanskje virke aller sterkest på kommuner og fylkeskom-
muner. Jeg tror det på denne bakgrunn vil være en uheldig rettsordning om
man skulle ha et objektivt ansvar.

Referenten, førsteamanuensis dr. jur. ERIK BOE, Norge:

Jeg vil ta opp to ting som jeg har oppfattet som den grunnleggende motset-
ning i debatten. Det ene er om ikke mine teser innebærer at vi aksepterer
protestene og går for langt i retning av å legitimere dem innenfor rettsor-
denen. Ikke så vidt jeg kan se. En viss avkriminalisering av noen protest-
former betyr ikke at vi aksepterer sivil ulydighet. Der må jeg gi Jan Dahl rett
i at han har oppfattet meg dekkende. Det som var mitt poeng det er om vi på
andre måter kan forhindre ulydigheten. Hvor langt alternative beskyttelses-
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teknikker være et middel til å kanalisere protestene inn i andre og mer
akseptable former? For det andre går innvendingen på att den som roper
høyest skal bli hørt. Hva med den tause minoriteten? Hva med flertallets
interesser? Vel, den tause majoriteten er jo ikke særlig taus. Den gjør seg
bare gjeidende i andre fora enn protestene som mitt foredrag handler om.
Den har kanaler som gjør det unødvendig å gripe til aksjonsformer. Dette er
ikke bare tro, men konvensjonell visdom innenfor statsvitenskap og sosio-
logi, som er godt empirisk belagt. I likhet med flere talere er også jeg redd
for at den tause majoriteten likevel skal synes at det går for langt i retning av
å ivareta og imøtekomme minoriteters interesser. Men nettopp for å hindre
en slik polarisering, ser jeg det som viktig at vi konkret og litt nøkternt
forsøker å gjennomtenke om det finnes alternative veier å gå innenfor vårt
rettssystem og demokrati istedenfor å gå i skyttergravene.

Korreferenten, jur. dr. docent ERKKI HAVANSI, Finland:

Jag behärskar inte det norska språket särskilt bra men så vitt jag kan erinra
mig finns det i norska och väl även i svenska språket ett ordstäv som säger
att med lag skall landet byggas, eller något sådant, och det tror jag är ett
mycket gammalt ordstäv. Det är en god devis tror jag och den borde kanske
också gälla när det är fråga om älven.


