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Debattleder, professor jur. dr. MIKAEL HIDÉN, Finland:

Vi skall behandla medborgarskapet och rösträtten, alltså frågor som är
viktiga för invandrare. Diskussionen här är på sätt och vis en fortsättning till
den diskussion man förde i Stockholm för tre år sedan, där man diskuterade
ämnet «utlänningars rättsliga ställning». De frågor som då diskuterades har
inte förlorat sin aktualitet, men frågeställningen idag är, kan man säga, av en
helt annan karaktär. Här är den centrala frågan skall vi fortsättningsvis ha ett
system där bara medborgare har rösträtt i statliga val, alltså i riksdagsval och -
i Finland - elektorsval, eller skall man ge rösträtten i statliga val också till
andra sådana grupper som har en fast anknytning till ett nordiskt land? Sådana
grupper skulle ju vara sådana medborgare av andra nordiska länder som har
varit för en längre tid bosatta i ett nordiskt land.

Den här frågan är inte aktuell i den meningen att vi kunde här diskutera
rättstillämpningen och hänvisa till rättspraxis eller myndighetspraxis, men så
som vi alla vet, har frågan berörts inom ramen av nordiska rådet och för några
månader sedan har man förberett och publicerat ett förslag i Sverige där man
föreslår att också medborgare av andra nordiska länder som har varit fast
bosatta, dvs. kyrkoboksskrivna i Sverige de tre sista åren före valåret skulle
få rösträtt i riksdagsval. Naturligtvis skall vi inte här konkret ta ställning till
det svenska förslaget.

Referent, professor jur. dr. ALLAN ROSAS, Finland:

Det står i instruktionerna att föredragen förutsattes vara lästa på förhand.
Det här kan delvis röra sig om juridisk fiktion, men juridiska fiktioner kan
ibland vara behändiga. I det fallet innebär den att inte behöva lyssna på mig
längre än ca. 10 minuter.

Lege lata, är ju situationen väldigt entydig. Samtliga nordiska länder har
samma system; vi har nordisk rösträtt när det gäller den kommunala nivån, vi
har inte motsvarande rösträtt när det gäller den statliga nivån. Och vi bör
precisera vad vi menar när vi avser den statliga nivån, vi avser i första hand
parlamentsval. För Finlands, och säkerligen Islands del, tillkommer ju också
presidentval. I den mån folkomröstning har uttnyttjats, så är det naturligt att ha
motsvarande arrangemang för dem.

De lege lata är den här frågan reglerad i samtliga nordiska grundlagar, vilket
ju naturligtvis i praktiken gör det svårare att genomföra reformer. Och där är
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speciellt Danmark ett ytterlighetsexempel, den danska grundlagen är i prakti-
ken väldigt svår att ändra på.

Den samhälliga sidan är bl.a. den att vi, som vi vet, har en ganska stor
invandring, och hittills har den ju närmast gått i riktningen Sverige, och
vanligtvis har det varit från Finland, men naturligtvis också från andra
nordiska länder. Idag i Sverige kan man säga att ca. 200.000 personer har
rösträtt i kommunala val, men det inkluderar då också icke nordbor. Jag tror
det rör sig om ca. 150.000 nordbor och litet över 100.000 finska medborgare
som alltså har bott över tre år i Sverige och i och med det fått den kommunala
rösträtten. De här siffrorna är ju betydligt lägre för de andra nordiska länderna,
speciellt för Finland och Island. Men det är iallafall fråga om hundratusentals
människor så att det är i den meningen inte ett trivialt problem.

Samtidigt kan man notera att de här personerna, speciellt om vi igen tar
Sverige som exempel, tydligen inte gärna vill byta medborgarskap, eller
många av dem vill det inte. T.ex. när man i den svenska rösträttskommitéen
utredde detta så sände man förfrågningar till Sverigefinnarna. Och det visade
sig att det är en klar majoritet som inte hade planer på att byta medborgarskap,
eller åtminstone var osäkra eller inte visste. Det var väldigt få som var säkra
på att de kommer att ansöka om svenskt medborgarskap.

Å andra sidan, av olika orsaker som jag här inte kan gå närmare in på,
brukar dessa personer inte utnyttja sin rösträtt i sitt hemland. Man har försökt,
speciellt i samarbete mellan Sverige och Finland, med alla möjliga arrange-
mang att få de här människorna, nästan mot sin vilja, till vallokalerna, men
man kan säga att erfarenheterna är i den mån dåliga, att röstningsprocenten har
varit väldigt låg.

Dessa personer är i en slags, som man kunde säga på engelska, «in
between»-ställning. De är värkan det ena eller det andra, och min tes som jag
sedan skall komma tillbaka till är ju den att man bör låta detta reflekteras
också på rösträtten, d.v.s. att de bör få en slags «in between»-ställning också
där. Vi har ju redan en massa speciella nordiska regleringar för andra frågor.
Sociala frågor, o.l., men ännu inte för den statliga rösträtten.

Jag vill inte överdriva problemet, det är ingen nödesfråga men det är ändå
en relativt viktig fråga vill jag hävda. Debatten som ordföranden hänvisat till,
den startade ju för några år sedan, framför allt i Sverige. Där tilsatte man i
januari 1983 den s.k. rösträttskommitén, som avgav sitt betänkande i april
1984. Den finska statsministern tog upp frågan i nordiska rådet i februari
1983, så man kan säga att det har varit en viss aktivitet både på svenskt och
finskt håll. Det svenska betänkandet har nu varit på remiss, remisstiden utgick
tror jag igår, så att det är i den meningen en verkligen aktuell fråga.
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Jag har i mitt skriftliga föredrag gjort ett försök att grovt strukturera de olika
frågeställningar som är relevanta för de nordiska medborgarna. Jag har, för att
nämna sidor, behandlat frågan på sidorna 228 och 242 i det tryckta föredraget,
där jag skilj ar mellan dels ekonomiska och sociala frågeställningar, dels den
politiska demokratin och dels det som man kunde kalla den nationella
säkerheten.

Min tes utgående från denna treindelingen är, att vi bör, på den ekonomiska
och sociala sidan, ge samtliga personer, också icke-medborgare, i de nordiska
länderna i stort sätt samma rättigheter som landets egna medborgare, och att
det i regel är naturligt att ge dessa rättigheter åt alla utlänningar, alltså inte
endast åt nordbor. Och egentligen har vi ju redan kommit ganska långt på
vägen.

När det gäller den politiska demokratin så är min grundläggande tes, att där
ter det sig naturligt med speciella nordiska arrangemang. Det gäller ju inte
bara rösträtten, det gäller t.ex. också föreningsfriheten. Vi har fortfarande i
Finland en begränsning av föreningsfriheten för utlänningar och begränsningen
gäller också nordiska medborgare. Dylika barriärer bör, enligt min mening,
raseras åtminstone på längre sikt.

Den tredje nivån är väldigt problematisk, den nationella säkerheten. Vi
tänker närmast på säkerhets- och militärpolitiska frågor, och då är ju värnplik-
ten en sådan. Där menar jag att det är naturligt att bibehålla kopplingen mellan
medborgarskap och allmän värnplikt.

Utgående från en sådan systematik kan jag säga att min grundläggande
personliga preferens är i stort den samma som den svenska rösträttskommit-
téens. D.v.s. att man åtminstone i detta skede skulle ge rösträtt, men inte
valbarhet, åt nordiska medborgare i annat nordiskt land, gällande den statliga
nivån, parlamentsval, folkomröstningar och eventuella presidentval.

Det finns många problem. Det är väl inte min primära uppgift att peka på
dem, men jag skall ändå tillåta mig att nämna en detalj som bl.a. har varit
uppe i den finska diskussionen. Man har nämligen sagt att det är princip vidrigt
att beröva finska medborgare deras rösträtt. Systemet kunde innebära att en
person som har bott f.ex. i Sverige eller Norge i tre år förlorar sin rösträtt i
hemlandet. Å endra siden har man sagt att det inte är demokratiskt med dubbel
rösträtt, att vissa nordbor, så att säga, kunde vara mera jämlika än andra.

Här har vi två frågeställningar som kanske är svåra att förena. Jag har själv
framkastat förslaget att man skulle ha något slags system med valfrihet, där
man kanske i framtiden, då vi eventuellt har starkare inslag av ADB i
omröstningsproceduren, kunde tänka sig att valet av land sker genom att rösta.
D.v.s. en norsk medborgare som har bott ett visst antal år i Sverige får rätt,



414 Allan Rosas

men inte skyldighet, att rösta i Sverige. Om han uttnyttjar denna rösträtt så
förlorar han den i Norge för en viss tid, exempelvis tills han flyttar tillbaka till
Norge och registrar sig där.

I dagens läge kan det bli svårt för valnämnderna att hålla reda på allt det
här, men när man nu kan överföra milliarder mark eller kronor från Helsing-
fors til Hong Kong på några sekunder så bör det väl gå att ordna en sådan här
detalj i framtiden.

Jag skall bara i förbifarten nämna den internationella aspekten. Den idé vi
förespråkar är inget fruktansvärt radikalt och nytt. Det Brittiska samväldet
har haft detta system sedan länge, och alldeles nyligen har Irland också gett
motsvarande rättigheter åt engelska medborgare som är bosatta i Irland.

Inom den europeiska gemenskapen har man inte kommit så långt, och det är
svårt att säga om man kommer att vidta åtgärder inom en snar framtid. Man
har iallafall utrett frågan och man har ett begrepp som «special rights», d.v.s.
medborgare i ett land skall ges vissa «special rights» i annat EG-land. Som
exempel på detta har nämnts just rösträtten i statliga val för icke-medborgare.

Det finns även andra alternativ än det jag förespråkar. Man kan t.ex.
underlätta röstningen i hemlandet utan att komma med några nya arrange-
mang, och man kan försöka underlätta byte av medborgarskap, man kan även
favorisera dubbelt medborgarskap. Och man kunde t.o.m. tänka sig att vi
skulle ha ett gemensamt nordiskt medborgskap som gäller alla frågor, inte
endast rösträtten. Men då kommer ju värnplikten och detta med nationell
säkerhet in som ett problem.

Jag skall avsluta med att försöka antyda vad som kunde sägas vara en
grundläggande filosofi bakom vårt resonemang. Naturligtvis är demokrati-
aspekten praktiskt viktig, i den meningen, att vi har en hel del medborgare som i
praktiken inte röstar. Det är klart att man kan säga att de har rätt att rösta, men
på grund av olika orsaker utnyttjar de den icke. Men jag vet inte om det är
huvudfrågan. Demokratibegreppet kan man ju laborera med i olika riktningar,
så jag tror inte att vi skall fastna alltför mycket vid det.

Men jag skulle också se det som en praktisk arbetsfördelningsfråga mellan
de nordiska länderna. Jag skulle inte säga att det är ett privilegium för en
nordbo att få rösta i ett annat nordiskt land som man inte är medborgare i. Det
är inget privilegium som kräver att man sedan skall få någon motsvarande
skyldighet, utan det är en praktisk arbetsfördelningsfråga mellan de nordisk
länderna, en fråga om var det är praktiskt förnuftigast att man utövar denna
rösträtt, precis som vi redan har det på det kommunala planet.

Men om man skall säga någonting om den mera principiella sidan så kunde
det vara det, att vi har en allmän trend i ett europeiskt perspektiv mot en
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uppluckring av nationsgränserna. Inte på det sättet att nationerna och staterna
skulle försvinna, men litet drag av medeltiden har vi där nationstaten inte
framstår riktigt på samma sätt som tidigare. Och den trenden kommer vi in i
vare sig vi vill det eller inte, så förr eller senare tror jag att vi kommer att av
s.k. objektiva orsaker tvingas genomföra en reform också när det gäller
rösträtten.

Men det är klart att hit hör också den specifikt nordiska aspekten. Det är
åtminstone min personliga filosofi att se det som ett egenvärde med tanke på
det nordiska samarbetet och den nordiska gemenskapen att en dylik reform
genomförs. Då understryker vi tendenser mot något slags nordiskt samvälde
eller nordisk gemenskap.

Vår mötes ordförande Carsten Smith citerade igår i sitt inledningsanförande
en resolution som samerna har antagit alldeles nyligen och som löd ungefär
så här: «Samerna är ett folk, och riksgränserna får inte bryta vår gemenskap».
Som vår ordförande då antydde, om jag tolkat honom rätt, kan denna filosofi
utvidgas till att gälla hela Norden.

Korreferent, advokat KARIN M. BRUZELIUS, Norge:

Emnet for våre drøftelser i dag er stort, og innbyr til generelle refleksjoner
rundt begrepet statsborgerskap. I tillegg til at statsborgerskap er et rettslig
begrep, er det også uttrykk for en følelsesmessig tilknytning til en bestemt
nasjonalstat.

For en rekke menneskers vedkommende gjenspeiler denne følelsesmessige
tilknytning i liten grad deres reelle tilknytninger. Denne følelsesmessige
tilknytning medfører likevel for en rekke personer forbausende store personlige
vansker når det dreier seg om å skifte statsborgerskap.

En persons tilknytning til en stat kan rettslig sett baseres på ett av følgende
tre kriterier:
1) Statsborgerskap
2) Domisil eller bopel, definert på forskjellige mater med nokså ulikt innhold
etter hvilken definisjon man bruker.
3) Faktisk opphold i staten. I den forbindelse vil jeg si at en rekke personer
som oppholder seg i en stat ikke nødvendigvis behøver å ha domisil eller
bopel der.

For svært mange menneskers vedkommende vil alle kriteriene geografisk
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sett føre til en og samme nasjonalstat. Men i de siste tiår har vi også i de
nordiske land sett en klar økning av antallet personer som får bopel i eller
oppholder seg i våre stater, og som samtidig ikke er statsborgere. Samtidig har
antallet personer med f.eks. norsk eller, som Rosas var inne på, finsk
statsborgerskap som bor i utlandet, økt. Denne utvikling aktualiserer spørs-
målet om hvilken tilknytning til en stat som staten bør sette som vilkår for å
tildele vedkommende rettigheter og/eller plikter i staten.

I de siste hundre års lovgivning har, som det har fremgått av den skriftlige
innledningen, statsborgerskap vært benyttet som avgjørende tilknytningsmo-
ment for rettigheter og plikter på en rekke ulike områder. I hvilken grad
statsborgerskap har vært benyttet som det avgjørende tilknytningsmomentet
varierer likevel fra stat til stat, og over tid.

I eldre norsk lovgivning er norsk statsborgerskap oftere benyttet som eneste
tilknytningsfaktor enn i nyere lovgivning. I Norge er i flere tilfelle kravet om
statsborgerskap dessuten kvalifisert med tilleggskrav om bopel i riket. I
næringslovgivningen ser man også at bopel settes opp som et alternativt
tilknytningsmoment til statsborgerskap.

I en rekke forbindelser er det forøvrig nok at vedkommende har bopel, eller
sågar opphold, her i landet. For eksempel er enhver som er bosatt i Norge,
dvs. som oppholder seg her mer enn 6 måneder i året, skattepliktig til Norge.
(Skatteloven av 1911 § 15, jfr. § 17). Dette tror jeg forøvrig er tilfellet også i
de andre nordiske landene.

Blant de rettigheter som en stat tradisjonelt har forbeholdt sine statsborgere,
er retten til å stemme ved valg - såvel ved lokalvalgene som ved valgene til
nasjonalforsamlingen - og retten til å være valgbar til politiske verv.

Som referenten har gjort rede for i sin skriftlige innledning, og på ny her i
sin muntlige innledning, har det på dette punkt skjedd en endring i de nordiske
land for så vidt gjelder lokalvalgene. I alle de nordiske landene er nå nordiske
borgere som har bodd en viss tid i vedkommende stat stemmeberettigede og
valgbare. I Danmark, Norge og Sverige er det også åpnet adgang for
utenlandske borgere utenfor den nordiske krets, som har bodd samme tidsrom i
staten, til å stemme ved de lokale valg. Disse utlendingene er også valgbare til
politiske verv på det lokale nivå.

Spørsmålet er nå om vi skal gå videre og åpne for utenlandske borgere,
alternativt for borgere fra de andre nordiske landene, til å stemme ved valgene
til nasjonalforsamlingene i de ulike landene, og om de i tilfelle også bør være
valgbare. I denne forbindelse er det viktig å drøfte hvilke vilkår eller hvilke
kriterier som i tilfelle bør stilles for stemmerett og valgbarhet.

Innledningsvis kan det etter min mening være grunn til å spørre hva det
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egentlig er som kvalifiserer en person slik at han eller hun anses verdig til å
stemme ved et stortingsvalg. De vilkår som lovgivningen stiller opp i dag er:
en viss alder, en viss mental tilstand (eller snarere fravær av en viss mental
tilstand) samt statsborgerskap i riket.

Såvidt jeg kjenner til, har situasjonen for Sveriges vedkommende vært den
at svenske statsborgere som har bodd en viss tid i utlandet, har mistet sin rett
til å stemme ved valg i Sverige. Her har det vel imidlertid vært en del
endringer i den svenske lovgivningen. Jeg var selv i mange år svensk
statsborger bosatt i Norge og husker fra 1960-årene at jeg ikke hadde
anledning til å stemme ved enkelte av de svenske valgene fordi jeg hadde bodd
for lenge i utlandet.

I Norge har vi en noe annen løsning. Norske statsborgere som har bodd mer
enn 10 år i utlandet, blir bare tatt med i manntallet hvis de anmoder om det.
Jeg viser her til Stortingsvalgloven av 17.12.1920 nr. 1 § 2 tredje ledd og
Kommunestyrevalgloven av 16.7.1925 nr. 6 § 3 tredje ledd. Hvis en person
som er norsk statsborger, aldri har vært registrert som bosatt i Norge i det
norske folkeregisteret, har han eller hun ikke stemmerett her. Det er en
bestemmelse som også står i de to valglovene vi har. For så vidt gjelder
nordmenn bosatt i utlandet har vi altså et system med automatisk stemmerett i
10 år, regnet fra det tidspunkt man flyttet fra landet. Deretter må man foreta en
positiv handling for å få lov til å stemme. Og hvis man aldri har vært registrert
som bosatt i Norge, har man ikke stemmerett her i landet.

Hvis vi et øyeblikk skulle se bort fra statsborgerskap som vilkår for
stemmeretten og i stedet prøve å finne ut hvilke krav med hensyn til
forutsetninger som det er rimelig å stille til den som skal stemme, går jeg ut
fra at i tillegg til alder, er det aktuelt å kreve at vedkommende er bosatt i
staten, eller har en forholdsvis sterk tilknytning til denne, at han eller hun har
et visst kjennskap til landets språk, et visst kjennskap til landets styresett og en
forståelse av landets politiske system.

Hvis man ser til gjennomsnittet av de som er stemmeberettigete, tror jeg det
er grunnlag for å stille mer vidtgående krav. Til en viss grad tror jeg også at
allerede disse krav kan være vanskelige å fylle for mange.

Jeg tror ikke det er anledning til å stille særlig vidtgående rettslige krav om
lojalitet til statssystemet i den stat hvor man skal utøve stemmerett. Det kan
ligge et element av krav om lojalitet i et statsborgerskapsløfte. Men jeg vil
minne om at etter den norske statsborgerskapsloven av 8. desember 1950 nr.
3, er kravene for å få norsk statsborgerskap etter søknad at man har fylt 18 år,
at man har hatt fast bopel i Norge i minst 7 år, at man har fart sømmelig frem,
dvs. at man har en hederlig vandel, og at man har en evne til å forsørge seg.

Jurist - 27
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Lovgivningen stiller ikke noe uttrykkelig krav om at den som vil bli norsk
statsborger skal love lojalitet til styresettet i Norge.

Etter en slik oppregning kan det være grunn til å spørre hva det faktum at en
person er statsborger i staten x innebærer utover en forventning om at han eller
hun har de antydete minimumskunnskapene. Som jeg nevnte rent innlednings-
vis, er statsborgerskap for manges vedkommende uttrykk for en følelsesladet
tilknytning, og derfor mener jeg at man kanskje bør tillegge statsborgerskap
noe mindre vekt. Særlig for personer som har flyttet fra sitt statsborgerland og
slått seg ned i et annet land - og for såvidt på mange måter blir assimilert i
dette landet - kan det å holde fast ved sitt opprinnelige statsborgerskap ofte
være uttrykk for et ønske om utad å markere en forskjellig kulturell og annen
bakgrunn. Å beholde sitt opprinelige statsborgerskap seiv etter at man er blitt
assimilert i oppholds- eller bopelsstaten, behøver ikke på noen måte være en
indikator på om man ikke er interessert eller engasjert i det som foregår
politisk i bopelsstaten.

I sin skriftlige innledning har referenten i det alt vesentlige drøftet stemme-
rett for utlendinger bosatt i staten. I sin muntlige innledning kom han litt inn
på situasjonen til de utflyttede statsborgerne. Jeg har lyst, litt i debattøyemed,
å angripe saken ut fra situasjonen til de utflyttede statsborgerne.

I hvilken grad er det naturlig at folk som har bodd 10, 20, 30 år utenfor sin
statsborgerstat fremdeles skal ha stemmerett ved valg i statsborgerstaten?
Innledningsvis skisserte jeg den norske lovgivnings løsning når det gjelder
norske statsborgere bosatt i utlandet. Etter min mening kan det nå være aktuelt
for Norges del å overveie om man, hvis man vil beholde systemet, ikke burde
senke grensen fra 10 til 5 år. Derved vil nordmenn som har bodd mer enn 5 år
i utlandet bare få stemmerett dersom de ber om å bli ført inn i manntalet. Seiv
om en rekke mennesker beholder sitt statsborgerskap, så behøver det ikke bety
at de fremdeles er engasjert i det som skjer politisk i hjemlandet. Det kan i
mange situasjoner være unaturlig at de skal kunne delta i de politiske valg som
skjer i den stat hvor de ikke lenger oppholder seg, og som de stort sett bare er
emosjonelt knyttet til.

Jeg er således ut fra denne synsvinkel enig i at det er ønskelig å koble
stemmeretten løs fra statsborgerskapet. Jeg er også enig med referenten i at det
er ønskelig å innføre stemmerett for utenlandske statsborgere som har bodd et
visst antall år i våre nordiske land. Jeg er uenig med referenten som ønsker å
begrense en slik reform til borgere fra de andre nordiske land. Jeg ser det som
ønskelig å gå videre og innføre stemmerett også for statsborgere fra andre land
enn de nordiske.

Et problem for meg i denne sammenheng er mobiliteten til utenlandske
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statsborgere som har bodd en stund i et nordisk land og så flytter til et annet
nordisk land og på en måte er assimilerte nordboere, men likevel stadig skal
fortsette å behandles på en annen måte enn de «ekte» nordiske statsborgerne.

Jeg vil i denne sammenheng ta en kraftig digresjon og si at jeg opplever en
økende frustrasjon med de nordiske familierettskonvensjonene, hvor nordisk
statsborgerskap er et vilkår for konvensjonenes anvendelse. Her ville det være
på tide med en reform slik at nordisk bopel ble innført som det avgjørende
kriterium for konvensjonenes anvendelse.

Med mitt utgangspunkt er det også aktuelt å se på hvilke vilkår man bør
sette for at en utenlandsk statsborger skal være stemmeberettiget. Som refe-
renten har redegjort for, er det ved stemmerett ved kommunale valg et krav om
at man skal ha vært innført ca. 3 år enten i folkeregisteret eller kirkebokfø-
ringsregisteret e.l. Denne fristen er tilpasset systemet i det enkelte land, men
den er ca. 3 år i alle landene. Det er helt nødvendig å ha en slik firkantet regel
knyttet til et klart definert tidspunkt og en klart definert handling. Ellers vil det
bli helt umulig å utarbeide manntallene. Det bopelsbegrep som vi kjenner fra
den internasjonale privatrett kan således ikke benyttes. Dette er jo et indivio-
rientert begrep, og lar seg best bruke på ad hoc-basis. Hvis vi bruker en
firkantet og forenklet definisjon av tilknytningsvilkåret må vi også akseptere at
vi gir stemmerett til en rekke personer som vi i andre sammenhenger ikke
regner som bosatte i våre land. I denne forbindelse vil jeg nevne et argument
som har vært fremme i diskusjonen når det gjelder den kommunale stemme-
retten, nemlig at stemmeretten er et motstykke til skatteplikten. Og skatteplik-
tig er man allerede når man oppholder seg minst 6 av årets måneder i et land.

Selv om jeg således går mot tanken om å begrense ordningen til statsborgere
fra de andre nordiske land, bør det overveies om det ikke, når det gjelder
stemmeretten til nasjonalforsamlingene, bør kunne skilles mellom nordiske
statsborgere og statsborgere fra land ellers. Og da slik at det stilles opp
strengere krav med hensyn til tilknytning for denne siste gruppen. Jeg kunne
f.eks. tenke meg henholdsvis 3 og 5 år. Jeg kan ikke se at dette medfører en
slik diskriminering av folk fra andre land enn de nordiske, at den ikke kan
aksepteres. I den forbindelse er det grunn til å minne om at de nordiske lands
politiske systemer tross alt generelt sett ligger nær hverandre, at vi har et
kulturelt fellesskap og et anerkjent samarbeid mellom landene. Hvis vi ser bort
fra de finsk-talende finner, har vi dessuten et forholdsvis stort språkfellesskap
mellom landene.

Et argument mot å gi stemmerett på grunnlag av en kvalifisert tilknytning til
landet, er selvfølgelig at den utlending som ønsker å utøve politiske rettigheter
i ett av våre land bør kunne ta seg sammen og skifte statsborgerskap, og



420 Karin M. Bruzelius

dessuten at vilkårene for erverv av statsborgerskap etter hånden er så lave at
det ikke er noe stort problem å bli statsborger. Men jeg vil her på ny minne om
de irrasjonelle forhold som er avgjørende for statsborgerskapet i en rekke
forbindelser.

Et annet argument mot å gi utlendingers stemmerett er at disse personer i
mange tilfelle har stemmerett også i sine statsborgerland, slik at de vil få
dobbelt stemmerett. I de nordiske land har vi i dag som kjent ikke stemme-
plikt, og jeg går ut fra at utlendinger som ønsker å benytte sin stemmerett i
bopelsstaten ofte vil føle en slik tilknytning til denne stat at de ikke også
benytter en stemmerett i statsborgerlandet. Forøvrig synes jeg ikke dette med
dobbelt stemmerett er et så alvorlig problem. Jeg vil her minne om at vi tross
alt tolererer at folk har to eller flere statsborgerskap. Dersom noen er
statsborger i flere land har vedkommende allerede nå i en rekke tilfelle
anledning til å stemme i mer enn én stat.

Min konklusjon blir således at stemmeretten nå bør løsrives fra statsborger-
skapet, at man bør innføre stemmerett ved valg til nasjonalforsamlingen for
nordiske borgere etter et registrert ophold på f.eks. 3 år, og at kravet for
borgere fra andre land stilles noe høyere. Tilsvarende bør man alvorlig
overveie om man skal avskjære, eller iallfall begrense, stemmeretten til
utflyttede borgere som har vært bosatt i utlandet i et visst antall år.

Hvis man ser bort fra mer opportunistiske begrunnelser for en utvidelse av
stemmeretten er vel den viktigste grunnen et ønske om å gi også de som er
bosatt i staten men ikke statsborgere en anledning til å kunne påvirke
politikken i staten. Det må derfor sørges for fri adgang for utenlandske borgere
som er bosatt i staten til å engasjere seg i de politiske partier og full
ytringsfrihet. Jeg ble noe forferdet da jeg leste referentens redegjørelse for
utlendingers stilling i så henseende i Finland. I Norge er det på dette området
ikke noe problem. Her kan utlendinger være medlemmer av de politiske
partier, og de kan delta i den offentlige debatten. Så her vil jeg foreslå at man
fra finsk side raskest mulig overveier om ikke det er mulighet for en reform.

Selv om man har stemmerett i en stat, blir man neppe å anse som fullverdig
deltaker i det politiske liv før man er valgbar. Som antydet av referenten er det
enkelte hensyn som kan anføres mot at en utenlandsk statsborger skal være
representant til landets nasjonalforsamling. Det dreier seg her om hensyn som
neppe har samme tyngde når det gjelder tildeling av stemmerett. Det mest
tungtveiende hensyn her er hensynet til den nasjonale sikkerhet. Hvis man skal
ta slike hensyn vil det for Norge som NATO-stat, kunne være mer nærliggen-
de å gjøre statsborgere av andre NATO-land valgbare her i landet, enn
statsborgere av de nordiske land som ikke er tilsluttet NATO.
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Dessuten har vi den situasjonen at i flere nordiske land er en rekke av
statens egne borgere ikke valgbare. I Norge gjelder dette f.eks. alle som er
ansatt som tjeneste- eller embetsmenn i departementene. Ønsker en statsansatt
å stå på liste til stortingsvalg, må han si opp sin stilling, se Grunnloven § 62.

Jeg mener likevel at sikkerhetshensynet bør kunne ivaretas ved at det blir
stilt opp strengere krav for valgbarhet enn for stemmerett. Etter min mening
kan man for valgbarhet tenke seg å kreve at vedkommende må ha vært
registrert som bosatt i staten i offentlige registre lenger enn hva som vil bli
kre vet for stemmerett. Jeg viser i denne forbindelse til den norske Grunnlovs §
61 som gjelder valgbarhet til Stortinger. Der kre ves det at man i tillegg til å
være norsk statsborger har bodd, eller oppholdt seg, minst de siste 10 årene i
riket. Etter min mening kan dette være en brukbar modell. Jeg vil også antyde
at iallfall i det norske Storting har vi sett en rekke mekanismer brukt for å
holde personer/partier ute fra de komitéer hvor de mer sikkerhetsbetonte
tingene skjer. Jeg tror ikke det er noe grunnlag for å utelukke en hel gruppe
personer bosatt i vårt land fra valgbarhet, at enkelte av dem kanskje kan tenkes
å være sikkerhetsrisikofaktorer. Tilsvarende risikofaktorer har vi allerede blant
våre egne statsborgere.

Til slutt i sin innledning har referenten tatt opp spørsmålet om disse
reformene bør gjennomføres unilateralt, bilateralt eller på en bredere interna-
sjonal basis, f.eks. regionalt. Her kan man vel drøfte både det ideelle og hva
som er faktisk oppnåelig. Her kan man vel drøfte både det ideelle og hva som
er faktisk oppnåelig. Hensikten med en traktatløsning ville vel i første rekke
være å minske antallet tilfeller med dobbelt stemmerett og valgbarhet, og
dessuten å sikre at utflyttede statsborgere ikke blir uten stemmerett.

Selvfølgelig er det ideelt sett alltid ønskelig å løse denne type problemer
multilateralt eller regionalt. Men hvis man ønsker resultater, tror jeg nok
dessverre at vi må finne unilaterale eventuelt bilaterale ordninger, eventuelt en
nordisk overenskomst eller en løsning på nordisk basis, men også her har jeg
mine tvil om det er mulig å oppnå noe resultat.

Helt til slutt vil jeg bare komme med et lite hjertesukk. Hvis utlendinger
som er bosatt i våre stater skal gjøre s valgbare til våre nasjonalforsamlinger,
må vi ta den konsekvens som ligger i at iallfall den gruppe som gjøres valgbar
får en ubetinget rett til opphold. Det er en nokså horribel situasjon hvis man
tenker seg at en som er valgt til vår nasjonalforsamling, plutselig skal stå på
grensen og ikke gis innreisetillatelse.
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I den diskusjon som nå forhåpentligvis kommer, mener jeg det kan være
ønskelig å fokusere på følgende spørsmål:
- Skal vi åpne adgang for ikke-statsborgere til å stemme ved valg til

nasjonalforsamlingen?
- Bør en slik adgang i tilfelle begrenses til statsborgere fra de andre nordiske

land?
- Hvilke krav til tilknytning bør stilles opp som vilkår for stemmerett?
- Hvis vi innfører stemmerett for ikke-borgere, bør de da også være valgbare,

og hvilke vilkår bør da stilles opp?
- Hva skal vi gjøre med stemmeretten til utflyttede egne borgere? Skal den

avskjæres helt etter et visst antall år, eller skal man ha en trappetrinnsord-
ning, alternativt skal vi la dem fortsette å ha stemmerett i våre land?

- Til syvende og sist bør vi kanskje se på om disse ordninger eller disse
reformer kan oppnås ved traktatløsninger eller om det er nødvendig med
multilaterale løsninger.

Kontorchef BO VESTERDORF, Danmark:

De yderste interessante indlæg, der er kommet, både det skriftlige indlæg
fra professor Rosas og indlægget fra korreferenten Bruzelius, giver mig
anledning til at komme med nogle supplerende betragtninger, og også nogle
enkelte yderligere oplysninger, om det politisk meget interessante spørgsmål,
som er genstand for vores diskusion her i formiddag.

Når jeg siger, det er et politisk interessant spørgsmål, så er det navnlig
fordi, at spørgsmålet, om man skal udvide stemmeretten for andre nordiske
statsborgere eller for tredjelands statsborgere til også at omfatte stemmeret ved
nationale valg, er et spørgsmål, som vil kunne give anledning til megen
diskussion i de hjemlige parlamenter og måske også i befolkningen.

Årsagen er - som det blev fremhævet af korreferenten - at det forhold, at
stemmeretten normalt har statsborgerskab som forudsætning, vel hænger
sammen med, at mange vil formentlig mene, at den, der skal have lov til at
påvirke den statslige politiske situation ved at stemme ved nationale valg, må
have en eller anden nærmere tilknytning til landet.

Man kan spørge, i hvilket omfang en ordning,, som den der foreslås af
professor Rosas, hvorefter man opgiver statsborgerskab som betingelse for
stemmeret ved nationale valg, - i hvilket omfang en sådan ordning vil have
sympati hos befolkningen. Personligt tror jeg, at der ville kunne vækkes
sympati for det hos store deler af den nordiske befolkning, som ville have
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forståelse for, at det ville være et yderligere træk i den nordiske forbrødring,
og selv synes jeg da også, at det ville være en tiltalende udvikling. Spørgsmå-
let har jo været drøftet flere gange på nordisk plan. Det har været drøftet ved
de nordiske justitisministermøder, senest her i foråret. Man er ikke kommet så
forfærdelig langt i sagen, hvilket bl.a. hænger sammen med de problemer,
som forslaget kan give anledning til.

Der er rent lovgivningsmæssige problemer, men også problemer af mere
principiel karakter, og også i et vist omfang af statsretlig og folkeretlig
karakter. Jeg vil ikke gå nærmere ind herpå, da det er gjort så udmærket og
ingående af både professor Rosas i referatet, og af advokat Bruzelius i hendes
referat. Jeg vil derfor nøjes med at pege på nogle ganske få problemer, som
jeg ihvertfald ser som umiddelbart alvorlige problemer, hvis man på nordisk
plan ønsker at komme videre med tanken.

Professor Rosas har i sit skriftlige indlæg og også her i den mundtlige
indlednig i dag fremhævet, at kravet om statsborgerskab jo er grundlovfæstet,
og det er det i alle de nordiske lande. Professor Rosas har i sit skriftlige indlæg
også nævnt, at det kan give anledning til nogle problemer.

For Danmarks vedkommende medfører det ganske enkelt, at hvis man
politisk ønsker at nå frem til en fælles nordisk løsning, eller bare en unilateral
dansk ændring, hvorefter nordiske statsborgere, eller for den sags skyld også
tredje lands statsborgere, skulle have stemmeret ved nationale valg, så ville det
volde store problemer. Den danske grundlovs bestemmelse om ændring af
grundloven gør proceduren for en sådan grundlovsændring umådelig vanskelig
at have med at gøre, - så vanskelig, at vi ved flere tilfælde af grundlovsænd-
ringer, navnlig ved afstemningen om den nye grundlov i 1953, måtte erfare, at
det var lige før man ikke kunne få flertal for grundlovsændringen. Et forslag til
ændring af grundloven i 1939 faldt ved grundlovsafstemningen. Det er jo en
ubehagelig historie for folketinget at måtte lide den tort, at et grundlovsfors-
lag, der er vedtaget i folketinget, bliver nedstemt af befolkningen. Risikoen
herfor er meget stor, og det medfører efter min opfattelse, at hvis man skulle
foreslå en grundlovsændring i Danmark alene med henblik på at ophæve
kravet om statsborgerskab, så ville sandsynligheden for at komme igjennem
med en sådan grundlovsændring, på grund af de tekniske krav i grundloven,
være meget, meget beskedne.

Men det er selvfølglig et mere praktisk politisk ubehagelig aspekt, og det
forhindrer ikke, at man kan diskutere, om der er andre muligheder for eller
andre måder, hvorpå man kan nå til det ønskede mål.

Det er nævnt forskellige muligheder. En af de muligheder, som er nærlig-
gende, hvis man ikke kan vælge muligheden at ophæve kravet om statsborger-
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skab, - det er istedet at lempe kravene til at opnå statsborgerskab. Her har man
allerede på nordisk plan regler, det indebærer, at det for nordiske statsborgere
er lettere at opnå statsborgerskab end for andre udlændinge.

Men selv hvis man ændrer betingelserne for at opnå statsborgerskab, så
løser det ikke et af de klart vigtige spørgsmål for dem, der måtte ønske at opnå
stemmeret i det land, de nu er flyttet til, og som er, at hvis de ønsker at opnå
statsborgerskab i opholdslandet, så er konsekvensen oftest den, at de mister
statsborgerskabet i deres eget land. Og det er en givetvis en ubehagelig og
vanskelig beslutning at skulle træffe. Så hvor stor hensigtsmæssigheden er ved
blot at lempe reglerne på denne måde, kan man diskutere.

Da det blev nævnt fra professor Rosas side, - og jeg tror også, at advokat
Bruzelius var inde på det, - at man i virkeligheden burde overveje, om ikke
man kunne opnå en eller anden form for en mere generel eller regional
ordning, hvor flere lande indgår aftale om at opgive kravet om statsborgerskab
og altså indrømmer stemmeret blot efter fast ophold af en vis varighed, vil jeg
gerne nævne at andet aspekt af spørgsmålet.

Det er et aspekt, som ganske vist ikke er særligt aktuelt for de nordiske
landes vedkommende, men som kunne blive aktuelt, hvis der blev tale om en
aftale på europæisk plan, f.eks. inden for Europarådet. Der er visse lande,
hvor der er en meget stor tilflytterbefolkning. Som et eksempel kan jeg nævne
Luxembourg, som jo er medlem af De europæiske Fællesskaber. Der har man
en egen befolkning på ca. 350.000, men der er en meget, meget stor
tilflytterbefolkning, - så stor, at der i visse af kommunerne er flertal af
udenlandske statsborgere. Det hænger navnlig sammen med, at Luxembourg
er centrum for en del internationale institutioner og også centrum for et stort
antal udenlandske bemandede bankinstitutioner og forskellige former for store
erhvervsvirksomheder.

Dette er formentlig grunden til, at Luxembourg, under de drøftelser man har
haft inden for De europæiske Fællesskaber om spørgsmålet om valgret, har
været tilbageholdne og ikke heller på nationalt plan har givet udlændinge
nogen valgret. Risikoen derved ville være, at man måtte imødese i visse
kommuner, at valgret for udlændingene ville indebære, at der ville blive klart
flertal af udlændinge, og at Luxembourgerne selv ville komme i mindretal.
Hvis man nu trækker den parellel videre fra de lokale valg til nationale valg og
forestillede sig, at udenlandske statsborgere, som har haft fast ophold i landet i
et vist antal år, også skulle have valgret til de nationale valg, så kunne man, i
det omfang tilflytterbefolkningen voksede yderligere og kraftigt - og man skal
ikke gå mange år frem i tiden, før Luxembourg ville kunne komme i den
situation - komme i den bizarre situation, at måske et flertal eller et afgørende
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stort mindretal i den nationale forsamling ville være valgt af udenlandske
statsborgere.

Forestiller man sig samtidig, at tilflytterne stort set kom fra et bestemt andet
land, så kunne man jo - ihvertfald teoretisk set - komme i den meget pikante
situation, at repræsentanterne for de pågældende tilflyttere, som har flertal i
parlamentet, besluttede, at det pågældende land skulle, måske direkte indlem-
mes i et andet land.

Et andet eksempel, hvor dette kunne blive aktuelt, hvis man forestillede en
mere universel løsning, er Singapore. Det er - så vidt jeg ved - således, at der i
Singapore er en meget stor tilflytterbefolkning af kinesere. Hvis Singapore
havde regler om, at statsborgerskab ikke var en betingelse for at have valgret,
kunne man forestille sig, at den kinesiske befolkning dernede ligefrem fandt
ud af, at man skulle indlemme Singapore i Kina.

Den sidste bemærkning, jeg vil gøre, er foranlediget af de betragtninger, der
er fremført om arbejdet inden for De europæiske Fællesskaber. Det er sådan,
at det i 1974 blev besluttet på et topmøde blandt stats- og regeringscherferne,
at man skulle overveje, i hvilet omfang det var muligt at give de europæiske
statsborgere «Special Rights», eller særlige rettigheder. Blandt de Special
Rights, man tænkte på, var bl.a. også spørgsmålet om valgret for EF-statsbor-
gere, som udnytter reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed og etable-
ringsfriheden til at bosætte sig i et andet medlemsland.

Arbejdet blev sat igång af EF-kommissionen umiddelbart efter topmødebe-
slutningen, men allerede i det første oplæg fra EF-kommissionen havde man
snævret spørgsmålet ind fra at dreje sig om valgret i al almindelighed til en
diskussion om valgret ved lokale valg, altså kommunale valg. Og den linie har
man fulgt lige siden. Man har diskuteret spørgsmålet fra 1975 frem til 1980,
men er ikke kommet nogen vegne.

Sidste udvikling er, at EF-parlamentet i 1983 har vedtaget en resolution,
hvor parlamentet opfordrer Kommissionen til at fremlægge et nyt forslag om at
få indført valgret ved lokale valg. Det er ikke blevet efterkommet af EF-kom-
missionen, og det bemærkelsesværdige er, at på det sidste topmøde blandt
EF's stats- og regeringschefer i Fontaineblau i Paris her i sommer - hvor man
talte om at etablere et Borgernes Europa, - der talte man om ophævelser for
borgerne, medens spørgsmålet om valgret helt gled ud. Det fører mig til at tro,
at forslaget må anses for at være mer eller mindre dødt på EF-plan.

Vi kan derfor - ihvertfald i denne sammenhæng - rose os af, at vi på
nordisk plan ved den allerede gennemførte valgret til lokale valg er kommet
langt længere. Spørgsmålet, om det er politisk sandsynligt, at vi kan komme
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meget længere, end vi er i dag, mener jeg derimod nok, må give anledning til
nogen tvivl.

Avdelningsdirektör STIG HILJDING, Sverige:

Det är med intresse jag tagit del av inledarnas framställningar och jag vill
bara tillfoga vissa synpunkter med utgångspunkt från vad som hänt och gäller i
Sverige samt om uppfattningen i det svenska samhället. Man har i det
avseendet kommit relativt långt vad beträffar övervägandena om dessa frågor i
officiell ordning.

När man skall behandla den här frågan, måste man utgå från vad som är
skrivet i de grundläggande författningarna. Vi har ju den svenska grundlagen
och reglerna i de andra nordiska länderna torde vara i huvudsak desamma. I
den svenska regeringsformen, som grundar sig på svensk statsrättslig tradition,
står det: «Rösträtt vid val till riksdagen tillkommer svensk medborgare, som är
bosatt i riket.» Att rösträtten tillkommer svensk medborgare; det är den
grundläggande regeln. I de flesta stater gäller också, att de egna medborgarna
är de som är röstberättigade. Innebörden är att rösträtten medför befogenhet
för varje enskild medborgare att deltaga i statens styrelse genom att medverka
vid bildandet av den beslutande församlingen, parlamentet.

När man därefter i texten har bisatsen: «som är bosatt i riket» har detta
närmast haft karaktären av en ordningsregel, som var av intresse på den tiden
då man över huvud taget inte höll reda på medborgare, som flyttade utanför
landets gränser. Detta visas ju också av den omständigheten att man så
småningom gjorde en ändring däri, och utsträckte möjligheten att delta i valen
till medborgare bosatta i utlandet.

Den svenska rösträttskommittén, som tillsattes i början av 1983 och avgav
sitt betänkande om utvidgad rösträtt i januari i år, anser genom majoritetens
yttrande att ordet «folk» i grundlagens inledande bestämmelse skulle ge stöd
för uppfattningen att alla i riket boende vore berättigade att utöva rörsträtt till
parlamentet. Detta resonemang måste anses gå för långt. Man måste därför
tänka sig att fortfarande bygga på principen om att rösträtt är och skall vara
knuten till den kvalifikation, som innehav av medborgarskap utgör. Skall man
nå en möjlighet för andra än personer, som har medborgarskap i staten, att
delta i styrelsen genom rösträtt i val till parlamentet, måste man utvidga
medborgarskapsbegreppet. Och detta ligger ju nära till att göra i de nordiska
länderna på grund av den likhet, som vi har mellan de nordiska folken. Detta
är den enda framkomliga vägen.
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Sedan är det ju så att den här frågan om möjlighet för medborgare i de
nordiska länderna att rösta vid valen till varandras parlament dock närmast
berört Finland och Sverige, eftersom det finns så många finländare i Sverige.
Frågan har kommit upp på grund av det stora antalet finländare, som kortare
eller längre tider bott och arbetat i Sverige. Däremot torde egentligen intresset
i Danmark och Norge ha varit relativt ringa för den här frågan. Det har ju inte
varit några brännande problem där.

När det gäller den svenska rösträttskommittens inställning är meningarna där
mycket delade. Det visade sig att den minoritet, som består av de borgerliga
partiernas representanter, gick mycket starkt mot majoritetens förslag. Då
förslaget varit ute på remiss, har de juridiska instanserna bestämt avvisat
förslaget. Jag har sällan sett yttranden från remissinstanser, som varit så
kategoriskt avvisande som i det här fallet, då det föreslagits att man skulle
frångå principen om medborgarskapet som grund för deltagande i rikets
styrelse. De nämnda instanserna är Svea Hovrätt och Kammarrätten i Stock-
holm; både instanserna har ju chefer som är väl bevandrade i det svenska
statslivet och de av dem undertecknade yttrandena ger ju klara besked om hur
den representativa svenska juristkåren står i de här frågorna.

I och med att jag säger detta på ett så klart och bestämt sätt, vill jag å andra
sidan framhålla att man inte är främmande för att ta upp frågan om föränd-
ringar i medborgarskapsförhållandena, men det är en annan sak, som dock
icke ännu kan anses mogen för lösning. Det får tas upp i annan ordning. Det
märkliga är att den som varit ordförande i rösträttskommittén nyligen enligt
uppgift i tidningarna blivit ombedd att leda en ny utredning angående grundla-
garna.

Det finns alltså kanske möjlighet att återkomma till frågan även utrednings-
mässigt, då man tänkt på remissinstansernas yttranden. Minoritetens avvikande
mening är omfattande så jag skall inte besvära med att gå in på den närmare,
men det är intressant att ta del av synpunkterna.

Mitt inlägg har alltså det syftet att klargöra att eventuell utvidgning av
möjligheterna för enskilda att deltaga i val till parlamentet genom röstning inte
kan ordnas genom att införa ett nytt begrepp, som man kallat «boenderösträtt»,
utan genom att man håller sig till det vedertagna begreppet medborgarskap.
Medborgarskapet innebär ju också en förpliktelse för den enskilde att deltaga i
landets försvar. Det är ju en mycket allvarlig förpliktelse att personer i länder,
som har allmän värnplikt, är skyldiga att med sitt liv ställa upp för statens
försvar. Det är en förpliktelse, som man enligt förslaget inte begär av de
utlänningar, till vilka man är beredd att utan beaktande av deras inställning
utvidga rätten att rösta i parlamentsval.
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Endast de i landet boende, som är beredda att deltaga i landets försvar och
alltså med liv och blod ställa upp för rikets fortbestånd, bör ifrågakomma till
rätten att deltaga i val till parlamentet.

Hovrättsassessor MARIANNE ELIASON, Sverige:

Jag var sekreterare i den svenska rösträttskommittén. Min avsikt är bara att
kort redogöra för remissutfallet på det svenska betänkandet. Vi har delvis hört
om det redan.

Betänkandet gick ut på remiss till ett femtiotal remissinstanser, huvudsakli-
gen myndigheter, invandrarorganisationer och ett antal kommuner. Kommittén
hade också till uppgift att utvärdera erfarenheterna av de utländska medborgar-
nas deltagande i de kommunala valen i Sverige och det låg därför nära till
hands att inhämta synpunkter även från kommunerna.

Remisstiden utgick, som vi hörde, igår och det är många remissinstanser
som ännu inte kommit in med sina svar. Det är också många som har förklarat
att de avstår från att yttra sig.

När kommittén hade publicerat sitt betänkande utbröt det en häftig debatt i
den svenska pressen med mycket kritiska synpunkter. Dessa åsikter kommer
igen i remissvaren. Man måste tyvärr konstatera att flertale5 remissinstanser är
negativt inställda till förslaget. De myndigheter som hittills kommit in med
sina svar - och flertalet av de övriga - anser att rösträtten skall följa
medborgarskapet. Det finns också de som anser att man skall gå längre än
kommittén föreslagit. Skall rösträtt införas för utländska medborgare, då skall
det gälla alla - inte endast nordborna.

Inom de kommuner som yttrat sig följer man i allmänhet sin partitillhörig-
het. Kommittén var ju, som vi hörde, inte enig. De borgerliga ledamöterna i
kommittén har reserverat sig mot förslaget. De anser att rösträtten skall följa
medborgarskapet. Vänsterpartiet kommunisternas ledamot reserverade sig till
förmån för ett förslag som innebär att alla utländska medborgare skall ha
rösträtt i riksdagsvalen efter en viss tids vistelse i landet.

Det finns dock de som är positivt inställda till tanken på en rösträtt för
nordbor men de menar att den i så fall skall införas inom ramen för det
nordiska samarbetet. Sverige skall alltså inte ensidigt införa en sådan rätt utan
det skall ske genom en överenskommelse mellan de nordiska länderna.

Remissinstanserna tar också upp frågan om dubbla medborgarskap. Det
finns flera instanser som anser att man borde lätta på reglerna om undvikande
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av flerfaldigt medborgarskap och därigenom ge de invandrare som bor i
Sverige möjlighet att delta även i de svenska riksdagsvalen.

Jag vill också göra ett förtydligande till vad som sagts här tidigare.
Kommittén hade också till uppgift att utreda frågan om utlandssvenskarnas

rösträtt. Det är så, att sedan år 1976 har alla svenska medborgare som någon
gång varit kyrkobokförda i Sverige rätt att - efter ett registreringsförfarande -
delta i de svenska riksdagsvalen. Kommittén föreslår att denna rätt skall
begränsas så att den upphör efter tio års vistelse utomlands. Även till detta
förslag är remissinstanserna relativt negativa.

Länsåklagare KLAS LITHNER, Sverige:

Jag har ett par synpunkter som delvis är ganska snävt yrkesmässiga. Den
första synpunkten faller inom ramen för begreppet medborgarskap men inte
begreppet rösträtt i titeln på ämnet. Jag vill nämligen påpeka en allvarlig brist i
de svenska reglerna, så till vida att det inte är möjligt att upphäva ett beslut om
svenskt medborgarskap som har meddelats under felaktiga förutsättningar. Den
variant som jag oftast ser i mitt yrke, är att vederbörande har förövat ett
allvarligt brott så om de hade varit känt skulle ha medfört att medborgarskap
icke hade beviljats.

Det blev ju alltså känt i efterhand, och om vederbörande då är bosatt i riket
så kan inte, enligt regeringsformen, beslutet upphävas. Det finns en hel rad
exempel, som jag citerat i en artikel i Förvaltningsrättslig Tidskrift 1964 och
ett enda färskt exempel. 1982 förekom det i ett distrikt utanför Stockholm den
s.k. «Skomakarligan», en av de största narkotikaligor som förekommit i
Sverige. Huvudmannen dömdes till tio års fängelse. Han hade under pågående
brott blivit svensk medborgare enligt uppgift från åklagaren i målet. Att han
var f.d. syrisk medborgare saknar all betydelse i sammanhanget. Han kunde
lika gärna ha varit f.d. isländsk eller colombiansk medborgare.

I USA däremot finns det möjlighet att upphäva sådana beslut om medbor-
garskap fattade under felaktiga förutsättningar. Det har tillämpats i ganska stor
utsträckning, särskilt beträffande f.d. italienska yrkesbrottslingar.

När det sedan gäller den kommunala rösträtten, när jag läste referatet blev
jag intresserad av hur den fungerar i verkligheten. Jag undrade m.a.o. hur
många och vilka nationers medborgare har rösträtt i Sverige vid kommunala
val? Varken riksskatteverkets valsektion eller statistiska centralbyrån kunde
svara på den frågan utan mycket omfattande maskinella körningar. Jag undrade
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alltså om det var 139 nationer, som vid årets olympiad. Då gjorde jag ett litet,
mycket anspråkslöst stickprov. Jag gick genom årets röstlängder i tre av de 43
valdistrikten, slumpvis utvalda, i min hemort Karlskrona. Resultatet hade
givetvis blivit mycket intressantare i sådana kommuner som Olofström eller
Botkyrka. Av de ungefär 4.000 röstberättigade personerna, var 60 eller 1,5%,
utländska medborgare av 14 olika nationaliteter.

Det svenska betänkandet som har avgivits nyligen, och som redan har
nämnts flera gånger, specificerar inte uppgifterna men där finns i det första,
alltså betänkandet nummer elva, en uppställning över det procentuella valdel-
tagandet för utländska medborgare vid de senaste kommunalvalen. Där är de
röstande uppdelade på de elva största nationerna, samt övriga. Tio av de elva
är europeiska, däribland Danmark, Finland och Norge, och dessutom tillhör
USA ett av de specificerade. Det var nio av de här elva vanligaste, och
ytterligare fem är representerade, nämligen Israel, Indien, Rumänien, Sovjet-
Ryssland och Ungern. De största grupperna var femton grekiska och tio polska
medborgare, bland de här 60.

En synpunkt som förefaller mig helt och hållet ha bortsetts i sammanhanget
är frågan om reciprociteten, och därför undrar jag vilka åtgärder de ansvariga
svenska statsråden, antingen det nu är justitie-, utrikes-, eller invandrarmini-
stern har vidtagit för att bereda svenska medborgare i samma situation rösträtt
vid t. ex. kommunalfullmäktige val i Indien, landstingsval i Israel eller kyrko-
fullmäktigeval i Rumänien, om det förekommer kyrkofullmäktige val i Rumä-
nien vilket man kanske kan tvivla på.

När det sedan gäller de kategorier som redan nu har kommunal rösträtt, så
eftersom det bara krävs tre års folkbokföring i Sverige, samt att man är
myndig, eller rättare sagt att man icke veterligen är omyndig, så medför det ju
att rösträtt kan utövas av följande kategorier. För det första personer som
uppträder i falskt namn, med falska identitetshandlingar, vilket är en blom-
strande industri i vissa fall för vissa länder. För det andra, personer som borde
ha avvisats vid ankomsten till landet, men när det inte har skett p.g.a.
felaktiga uppgifter eller brister i utlänningskontrollen. För det tredje, personer
som har ådömts utvisning p.g.a. brott, eller andra skäl enligt utlänningslagen,
men där beslutet inte har verkställts. Det är lagakraftvunnet men de har begärt
uppskov eller nåd eller undanhåller sig. För det fjärde, personer som avtjänar
frihetsstraff från femton dagars fängelse för rattfylleri till s.k. livstidsfängelse
för mord.

Ett enda exempel som jag hade som åklagare för några år sedan, en
medborgare i ett nordiskt land mördade sin hustru, dömdes till tio års fängelse
och livstids förvisning. Är detta en person som bör ha rösträtt under den tid
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som han avtjänar straff, innan förvisning har verkställts? I det här fallet
slumpade det sig så att förvisningen kunde verkställas inom två månader, men
i vissa fall så kan det ju mycket väl vara så att förvisningen över huvudtaget
icke kan verkställas p.g.a. politiska förhållanden, eller därför att det inte finns
något land som är villigt att ta emot vederbörande.

Avdelningsdirektör Hiljding berörde i sitt anförande kopplingen mellan
rösträtten och skyldigheten att bidra till rikets försvar, genom fullgörande av
värnplikt. Jag vill påpeka att det systemet har i många år varit aktuellt i USA,
så till vida att utländska medborgare med immigrationsvisum har varit skyldiga
att fullgöra värnplikt om de tillhörde vissa årsgrupper. Det stod i Sverige-
Amerika stiftelsens handbok från 1969, en varning eller ett påpekande, att det
kunde bli aktuellt med 24 månaders militärtjänst om man tillhörde åldergrup-
pen 18-26 år. I den senaste upplagen står det att det inte är aktuellt för
närvarande, men det fluktuerar givetvis med det militärpolitiska läget.

Korreferenten nämnde redan att dubbel rösträtt skapar en slags internationell
överklass. Det erinrar där ju om vad som förekom i Sverige när det gällde den
kommunala rösträtten beträffande den s.k. 40-gradiga skalan som existerade
mellan 1909 och 1918. Inkomst eller förmögenhet och innehav av fast
egendom kunde medföra att en person, eller eventuellt ett bolag, hade upp till
40 röster i stället för det vanliga en röst per person. Det påminner litet också
om det gamla engelska systemet där personer som hade avlagt akademiska
examina vid de äldre universiteten hade förutom sin territoriella rösträtt i
hemorten också rätt att poströsta beträffande speciella universitetsmandat. Den
kände författaren John Buchan, som sedan blev adlad som Lord Tweedsmuir,
satt sålunda åtta år i parlamentet såsom innehavare av ett sådant parlaments-
mandat vid de skotska universiteten.

Rättschef HANS CORELL, Sverige:

Först och främst vill jag tacka referenten och korreferenten för deras
intressanta analyser av det här problemet. Någon sade här tidigare att det är ett
problem som närmast rör Finland och Sverige. Jag tror nog att den här frågan
måste diskuteras i en eller annan form inte bara i de nordiska länderna utan i
alla länder, i Västeuropa i varje fall.

Referenten har pekat på två sätt att lösa frågan. Det ena är att man skiljer
rösträtten från medborgarskapet, och det andra är att man ändrar reglerna för
dubbla medborgarskap. Och den här sista utvägen har egentligen kommit bort
litet grand hittills i diskussionen.
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Det har ju varit en strävan hittills att försöka undvika dubbla medborgar-
skap, och de konventioner som finns på området tar ju sikte just på detta. Men
den verklighet vi lever med idag visar ju egentligen en annan utveckling. Det
uppstår väldigt många dubbla medborgarskap, helt enkelt därför att omsätt-
ningen av människor mellan länderna har blivit allt större. Det föds barn i
blandäktenskap, och många sådana barn har dubbla medborgarskap. Antalet
personer med dubbla medborgarskap ökar alltså.

Och då får man fråga sig om man skall ändra sin inställning till den här
grundläggande tanken att man skall undvika dubbla medborgarskap. Visar
utvecklingen för det, så kommer ju helt enkelt den här sträven mot att undvika
dubbla medborgarskap att försvinna, att upphöra. Men jag vill då peka på en
risk för en litet paradoxal situation som kan uppkomma här. I Norden har vi ju
verkligen strävat mot att man inte skall ha dubbla medborgarskap. Om man
tillåter dubbla medborgarskap mellan ett nordiskt land och ett land någon
annanstans i världen, men icke mellan nordiska länder, kan det finnas en risk
för diskriminering av nordiska medborgare inom Norden.

Hela den här frågan om dubbla medborgarskap är ju egentligen roten till det
problem vi diskuterar här. Om det vore så att en invandrare kunde förvärva
exempelvis ett svenskt medborgarskap, samtidigt som han behåller sitt med-
borgarskap i det land varifrån han kommer, så skulle förmodligen väldigt
många människor välja den lösningen; man har ju då fortfarande kvar den här
känslomässiga anknytningen till sitt gamla hemland. På så sätt så skulle alltså
problemet kunna lösas.

Hur det går med detta, vet jag inte. Vi kan väl i alla fall konstatera att man
inom Europarådet har börjat se på den här frågan, och det är möjligt att
lösningen kommer den vägen. Och då undviker man den debatt som vi har i
Sverige här om att man absolut måste koppla rösträtten till medborgarskapet.

Jag har en annan reflektion som referentens inlägg ger anledning till. Det
var hans förslag att man kanske skulle kunna lösa frågan på ett nordiskt plan
med valfrihet. Och referenten hänvisar då till att vi har ADB-lösningar som
skulle kunna göra detta möjligt. Jag vill då varna litet grand för den här
hänvisningen till ADB, för våra erfarenheter i Sverige visar att ADB kräver
väldigt mycket av förberedelser.

Vi har haft uppe den här frågan inför folkomröstningen om kärnkraften, vi
har också haft den uppe i en debatt våren 1981, då det var fråga om det skulle
bli nyval i Sverige. Det konstaterades då att det tog för lång tid att anordna ett
val. Man tyckte det på politisk håll. Och ett av skälen till att det tog så lång tid
var det här med att ADB kräver långa förberedelser. Jag tror att det kan uppstå
en väldig byråkrati om man låter väljarna själva avgöra var de vill utnyttja sin
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rösträtt och tror att man skall kunna lösa problemet genom att datorn ger svar
på den frågan.

En annan sak som jag vill peka på är den här tabellen på sidan 243 i
referentens inlägg, där han delar upp rättigheter i olika kategorier. Jag måste
säga att i likhet med Karin Bruzelius så hajade jag till när jag såg redovis-
ningen av rättsläget i Finland. I Sverige är det ju så att det som står i den här
kolumnen 2, politisk förenings- och församlingfrihet, det har inte bara nord-
iska medborgare, utan det har alla. Och jag vill också peka på kompetens för
statstjänster. Där har vi en ganska vidsträckt kompetens för utländska medbor-
gare i Sverige - inte bara för medborgare från andra nordiska länder. Så att
man kan säga att de tankar som referenten visar här, dessa gränser, de har
redan genombrutits i varje fall i Sverige.

Det finns en aspekt, om man ser på den här tabellen på sidan 243 i
kolumnen 4, som gäller militärtjänstgörning. Jag tror att man kanske borde
ägna en tanke åt om man rättsligt skall analysera det här, för det är ju inte en
särskilt rättslig diskussion vi har nu. Vad blir effekten av att man mer och mer
utvidgar en invandrares möjligheter att delta på olika sätt i samhället i det land
som han har kommit till, och sedan till slut sparar bara de tunga plikterna -,
bara det som kanske är något obehagligt? I varje fall upplevs det väl så av
väldigt många som har plikt att tjänstgöra i det militära. Man får akta sig för
att skapa en möjlighet att plocka russinen ur kakan, så att säga, för då kan det
tänkas att det kan ge upphov till medvetna valsituationer där man väljer
medborgarskap för att försöka undvika t.ex. militärtjänstgöringen.

Slutligen var referenten inne på det här med arbetsfördelningen, och jag tror
här att man inte kan undgå att se till de politiska realiteterna. Både referenten
och min danske kollega här har ju visat på svårigheten att ändra den danska
grundlagen. Jag vill också peka på att det i Sverige finns en grundlagsaspekt,
som kanske inte har kommit fram i diskussionen här. Det är en särskild regel,
jag skall inte gå in i detalj, som säger att man kan ha folkomröstning om en
grundlagsfråga, och då måste man få en viss majoritet för att förslaget skall gå
i genom.

Det är alltså en folkomröstning som innebär att man kan förkasta ett
grundlagsförslag, ett vilande grundlagsförslag. Och jag tror, rent politiskt - vi
får väl se hur det går nu i höst, när man skall ta ställning till det här - jag tror
att man hesiterar litet grand inför att få en folkomröstning kring den här
frågan, därför att det skulle möjligen kunna ge upphov till en debatt i valet
med en del obehagliga inslag. Men här finns alltså en spärr som gör att även i
Sverige så kan man vid en folkomröstning förkasta ett grundlagsförslag.

Til slut: Karin Bruzelius tog upp vissa huvudfrågor som skulle diskuteras
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här i debatten. Jag har konstaterat att de är i hög grad politiska, och för min del
så får jag väl då avstå från att delta i just den debatten. Men den sista punkten
som Karin Bruzelius tog upp - skall man lösa det hela på bilateral väg eller
skall man försöka skriva större konventioner - vill jag kommentera. Jag tror
att svårighetsgraden, när det gäller att lösa de här frågorna, är sådan att man i
varje fall kanske får börja med den bilaterala vägen. Och ser man det rent
politiskt i Norden, så har ju Finland och Sverige kanske ett större intresse av
att lösa den här frågan än de övriga nordiska länderna.

Juridisk direktør KURT NIELSEN, Danmark:

Det er nærmest lidt praktiske betragtninger fra dansk valgadministration,
som jeg har en del med at gøre i mit daglige arbejde. Jeg ved ikke, om
lignende erfaringer har været gjort i Sverige, som jo har været længere fremme
med at give udlændinge adgang til at stemme ved de lokale valg, end vi har i
Danmark. Men der er altså nogle problemer.

I Danmark er det sådan, at et ret stort kontingent af gæstearbejderne
kommer fra lande som Pakstaan, Tyrkiet og de arabisk talende lande. Og det
volder visse vanskeligheder, f.eks. er der ikke så få analfabeter imellem. Det
tænker man ikke altid på. Det er navnlig blandt de immigrerede kvinder, for i
de lande, de kommer fra, er det fortrinsvis dem, der ikke får lov til at gå i
skole, og det skaber ærlig talt lidt vanskeligheder. Det klares jo nok, men det
er forekommet på valgstederne, at ægtemanden har forsøgt at få lov til at gå
med sin kone ind i stemmekabinen og i realiteten få lov til afgive to stemmer.

En anden vanskelighed er, når en person fra et af disse lande bliver valgt ind
i kommunalbestyrelsen. Det er forekommet. Vi har et eksempel på, at en
jordansk statsborger er blevet valgt ind. Vel, han havde boet i Danmark i ca.
10 år, og han taler dansk, men der er ganske betydelige sprogvanskeligheder i
den pågældende kommunalbestyrelse, selv om de andre medlemmer selvføl-
gelig gør, hvad de kan for at hjælpe ham. Men både i det skriftlige materiale
og under forhandlingerne har han svært ved at gøre sig forståelig. Og tolkning
må siges at være ganske upraktisk og umulig i sådanne tilfælde. Når man skal
til at tænke over, om de udenlandske vælgere også skal kunne vælge til
parlamenterne, må man måske nok finde på nogle begrænsninger, - visse
sprogforudsætninger eller lignende, hvis de skal være valgbare også.

Nu ved jeg godt, at det har man foreløbig taget afstand fra i denne
komitébetænkning, men f.eks. i Danmark ville det være meget vanskeligt at
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tænke den tanke, at man skilte valgret og valgbarhed fra hinanden. Det ville
kræve ændring af grundloven.

Så stefjede flere begrebet dobbelt statsborgerret, og jeg skal mere som et
kuriosum slutte med at sige, at det fik en særlig farve for nylig ved
europaparlamentvalget, for der bor jo også i de lande dobbelte statsborgere, og
der måtte man lave en særregel: Først i selve de europæiske fællesskabers
organer. I akten om almindelige direkte valg står udtrykkeligt, at man ikke kan
afgive mere end én stemme. Det var ret klart, fordi det her går ud på at vælge
til det samme parlament fra forskellige lande. Og det er så blevet overført til
den danska lov om valg til Europa-Parlamentet så der også i den står, at ingen
kan afgive mere end én stemme. Dette bliver i praksis ikke altid overholdt.
Der er eksempler på, at herboende dobbelte statsborgere først stemmer på
deres ambassade og derfeter at giver stemme på det danske valgsted også, for
der er ikke nogen samkøring af valgregistre, det er næppe gørligt.

Referent, professor jur. dr. ALLAN ROSAS, Finland:

Jag skall i min tur tacka för de många intressanta synpunkter och kommen-
tarer som har kommit fram. Jag tror att om vi lägger ihop alltsamman så har vi
täckt åtminstone en stor del av de aspekter och problem som vi bör sysselsätta
oss med. Jag kommer inte att kommentera alla frågeställningar som har tagits
upp, men jag har gjort vissa anteckningar.

För att börja med en helt nationell fråga som några, bl.a. korreferenten,
fäste uppmärksamheten vid: föreningsfriheten i Finland. Frågan framstår
verkligen i en märklig dager redan i den meningen att vi ju också har
kommunal valbarhet i Finland för icke-medborgare, men de får inte tillhöra ett
politiskt parti. Men det bör tilläggas att vi har ett ganska färskt kommittébe-
tänkande, där man föreslår att denna gamla regel, från vår också i övrigt helt
föråldrade föreningslag från 1919, bör styrkas.

För att gå till kärnfrågorna i föreliggande ämne: Korreferenten tog upp detta
med utomlandsbosatta medborgare och hon var snabbt inne på att begränsa
rösträtten i det avseendet. Här vill jag bara ytterligare kommentera att man
speciellt i Finland och Sverige sett saken på ett annat sätt och i både dessa
länder framförs ofta starka argument mot att beröva en finsk eller en svensk
medborgare sin rösträtt. Detta har ju varit en av kritikpunkterna när det gäller
det nya svenska betänkandet.
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I Finland gäller inga som helst begränsningar utan en finsk medborgare får
alltid rösta. Från denna realitet utgår min valfrihetstanke, att man genom att
rösta skulle välja var man vill utöva sin rösträtt och sedan naturligtvis förlora
den i den andra landet. Men jag vill ytterligare säga att om man följer
korreferentens sätt att se på frågan, ja då är det väl ett logiskt steg att när dessa
personer berövas rösträtten i sitt eget land, de får den någon annanstans. Så i
den meningen hänger dessa frågor intimt ihop.

Frågan om nordbor/icke nordbor: jag föreställer mit att om vi överhuvudta-
get kommer framåt så kan man ha samma system som på det kommunala
planet, d.v.s. minimal-regeln vilken innebär att rösträtten skall gälla för
nordborna, men sedan kan varje enskilt land, om man så vill, utvidga
systemet. Och så har ju Sverige, Norge och Danmark gjort när det gäller den
kommunala sidan medan Finland och Island fortfarande håller fast vid det
nordiska perspektivet.

Jag har personligen inga starka känslor i den ena eller den andra riktningen,
men vill bara säga att när man ofta för den statliga sidan talar om behov av att
känna till det politiska systemet, att höra till kulturen, osv., så fungerar det ju
på ett litet annat sätt när det gäller det nordiska planet än med andra
nationaliteter. Man kan väl säga att en nordbo som flyttar redan på förhand
kan förutsättas ha en viss uppfattning om de politiska förhållandena i det andra
landet. Men som sagt, när kan man säkert diskutera olika möjligheter.

Korreferenten var böjd att låta en eventuell reform gälla också valbarheten,
dock så att man skulle ha en längre tidsregel, till exempelvis tio år. Varför
inte? Mitt personliga utgångsläge var snarare att om man nu en gång har en
skild regel för valbarheten, exempelvis då tio år, så är det kanske enklare att
helt enkelt bibehålla det nuvarande systemet och fortsättningsvis koppla
valbarheten till medborgarskapet. Man kan säga att har man bott tio år i ett
land och vill man bli medlem av det landets parlament börjar det ligga nära till
hands att man också ansöker om medborgarskap i det landet.

Jag är tacksam för den betydligt mera konkreta information vi fick om
EG-utvecklingen, mitt intryck var också att reformer inte för närvarande är
dagsaktuella. Man har väl i ett arbetspapper av år 1975 uppställt tre nivåer.
Den första är den kommunala nivå. Den andra är den statliga nivån, och den
tredje är sedan valbarhet på det statliga planet. Man har väl sagt att den första
nivån är i första hand aktuell, den andra kan kanske bli det senare, den tredje
är inte alls aktuell.

Jag är ju ingen expert på den politiska utvecklingen inom EG, men man kan
ju föreställa sig att klimatet i EG också kan ändras, och diskussionerna om en
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«European Union» kan försätta den här frågan i en annan belysning. Och
sedan vill jag upprepa att vi faktisk har två EG-länder som har rösträtt utan
medborgarskap idag, d.v.s. Irland och Storbritannien.

Dubbel rösträtt är en väldigt intressant fråga, både principiellt och praktiskt.
Korreferenten menar att det nu inte är ett så förfärligt stort problem. Men då
bör man väl nog å andra sidan, om vi skall kalla sakerna vid deras rätta namn,
säga att det nog kan vara ett politiskt problem, och i det här fallet när det
gäller Finland och Sverige.

Det är ju relativt allmänt känt att de finska invandrare vare sig de röstar i
finska eller svenska val, röstar på ett visst sätt. D.v.s. de torde hittills ha röstat
oftare på vänsterpartierna än på de borgerliga. Om dessa personer får dubbel
rösträtt, och om vi också beaktar att de svenska valsituationerna, och varför
inte de finska också, kan vara väldigt jämna, så kan invandrarnas röster blir
t.o.m. utslagsgivande. Det är en realitet som vi måste leva med och därför är
det nog ett praktiskt problem också. Därför är jag personligen inställd på att
dubbel rösträtt bör undvikas.

Dubbelt medborgarskap är ju en litet annan fråga. Jag har försökt fundera på
den efter det jag skrev själva referatet. Det är, som den svenska rättschefen
påpekade, så att utvecklingen i Centraleuropa går mot dubbelt medborgarskap.
Jag har läst någonstans att man har uppskattat antalet dubbla medborgare i
Frankrike, d.v.s. sådana som också är medborgare i ett annat land, till ca. 1 -
2 millioner. Också det svenska antalet torde vara ganska stort.

Här kommer vi också in på säkerhetspolitiken, hur skall vi göra med
värnplikten t.ex.? Man kan väl inte tänka sig dubbel värnplikt för flera hundra
tusen människor i ett nordiskt perspektiv. Då behövs undantag, och då får vi
underliga mellanmedborgarskapskategorier, fullständiga medborgare och
mindre fullständiga medborgare, och då kommer vi egentligen ganska nära det
system jag har förspråkat, d.v.s. en särlösning. Man kan kanske komma till
samma resultat från två olika håll.

Men jag tror inte att de nordiska länderna är mogna, och här tänker jag till
exempelvis på tre länders NATO-medlemskap, för ett sådant system att man
direkt favoriserer dubbelt medborgarskap. Utom värnplikten kan vi inte helt
bortse från eventuella krissituationer där det ju inte är angenämt för en dubbel
medborgare om hans ena hemland tillhör ett läger och det andra landet ett
annat läger.

Til slut vill jag för egen del beklaga att hela rösträttsfrågan har fått en
relativt stark partipolitisk prägel, kanske då framför allt i Sverige. Som jag
antydde inledningsvis så tror jag inte att det här är en ödes fråga åt det ena
eller det andra hållet, det finns olika lösningar som vi kan och bör diskutera.
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Jag tror inte att det är någon mening att tvinga igenom olika lösningar om det
finns mycket starka opinioner som ser dem som fullkomligt otänkbara. Men
jag tror å andra sidan att den kommande debatten, och då framför allt i ett
nordiskt perspektiv, kan leda till någon form av konsensus som gör att frågan
något kan frikopplas från dagsaktuell partipolitik.

Korreferent, advokat KARIN M. BRUZELIUS, Norge:

Jeg vil slutte meg til referenten og si at emnet har fått en nokså bredspektret
belysning i den debatt som har vært ført etter våre innlegg. I tillegg vil jeg si at
jeg bevisst i mitt korreferentinnlegg unnlot å ta opp konstitusjonelle vanskelig-
heter som foreligger med hensyn til endring av grunnlovene. Hadde jeg begynt
der, hadde jeg neppe kommet særlig mye lenger. Det er vel alment erkjent at
grunnlovene i de nordiske land er vanskelige å endre. Norge er grunnlovskon-
servatismens høyborg. Det er uhyre vanskelig å få endret vår grunnlov. Hadde
jeg ikke sett noe lenger enn til hva som ville være mulig å få gjennomført
politisk, hadde det ikke vært noen grunn til å drøfte dette emnet her i dag.

Men med utgangspunkt i den norske grunnlov, vil jeg minne om et par ting.
Vår grunnlov er fra 1814. Den første norske lov om statsborgerskap kom i
1888. Før det hadde vi i den norske grunnlov et institutt som het innfødesrett.
Vi har det fremdeles. Den som skal utnevnes av Kongen til en høy ere
statsstilling må i Norge ha innfødesrett. Det er ikke nok å være norsk
statsborger.

Innfødesrett i Norge får man ved å være født i Norge av norske statsborgere,
vært født i utlandet av norske foreldre som da ikke er statsborgere i noe annet
land, eller ved å ha oppholdt seg i landet i 10 år, eller ved stortingsvedtak.

Denne bestemmelse er interessant når vi skal diskutere begrepet «folk»,
fordi også i Norge er folket forbeholdt den lovgivende makt. Men hvem er
egentlig i den norske grunnlovs forstand «folket»? Er det de som bor her, er
det de som har innfødesrett, eller er det de som er statsborgere i Norge? Jeg er
ikke helt overbevist om at statsborgerskapet er det eneste saliggjørende
kriterium i denne forbindelse. Jeg kan tenke meg andre tolkinger ut fra en
rettshistorisk betraktning.

Under debatten er sammenhengen mellom stemmeretten og verneplikten
blitt trukket frem. Jeg er selvfølgelig helt enig i at her er et quid pro quo.
Samtidig kan vi ikke helt se bort fra den situasjon som vi iallfall har i Norge
nå, hvor en rekke av de vernepliktige aldri blir kalt ut.
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Men det ligger her et alvorlig problem; hvem er det som skal utføre
vernetjenesten. Allerede nå er det gnisninger mellom de som blir kalt ut, og de
som ikke blir kalt ut; mellom de som taper et år, og de som kan fortsette
videreutdannelse direkte eller begynne i yrkeslivet. Men dette er en diskusjon
som kommer under enhver omstendighet helt uavhengig av en utvidelse av
stemmeretten.

Jeg var veldig glad for at Corell i sitt innlegg understreket at debatten om en
stemmerettsutvidelse ikke er en rent finsk-svensk diskusjon. Debatten er også
aktuell for Norges vedkommende. Vi har en del utenlandske statsborgere her i
landet. Det er kanskje ikke samme opphopning av statsborgere fra ett konkret
land, men det er ganske mange i oljenasjonen Norge som bor her uten å være
norske statsborgere. Og det er et spørsmål, som vil få større aktualitet nå når
vi har innført stemmerett ved de lokale valgene for utlendinger bosatt her. Jeg
tror personlig ikke at disse problemene kan løses ved at vi senker kravene til
vilkårene for å bli statsborger.

Jeg prøvde å betone nokså sterkt i mitt innlegg det følelsesmessige som kan
ligge i en statsborgerskapstilknytning. Jeg ventet selv 10 år med å skifte
statsborgerskap. Og da skjedde det bare fordi jeg ønsket en stilling som
forutsatte at jeg var norsk statsborger. Slike forhold kan føre til at man skifter
statsborgerskap selv om man ikke egentlig ønsker det. Dersom det hadde vært
anledning for meg til dobbelt statsborgerskap, tror jeg at jeg med glede ville ha
benyttet en slik mulighet.

Et statsborgerskap gir således i mange tilfelle uttrykk for sterke følelser.
Samtidig kan man føle seg helt hjemme i bopelsstaten. Derfor vil jeg
oppmuntre Corell til å arbeide videre innen Europa-rådet slik at man nå
kanskje alvorlig overveier muligheten til å akseptere dobbelt statsborgerskap
og gjøre det lettere å få dobbelt statsborgerskap i årene fremover. Allerede den
reform som skjedde for noen år siden, hvor man åpnet adgang for barn til å få
morens statsborgerskap, har jo som Corell antydet, medført at det i årene
fremover vil være nokså mange flere med dobbelt statsborgerskap i de
nordiske land.


