
Lördagen den 26 augusti

Vid plenarmöte i Finlandiahuset behandlades under ordförandeskap
av justitierådet Sakari Sohlberg ämnet

Individ, minoritet och stat i den nordiska
politiska demokratin

Följande referat av regeringsrådet Gustaf Petrén, Sverige, hade före
mötet utdelats till mötesdeltagarna:

Utformningen av relationen individ — stat bildar grunden för varje
art av samhällsordning. Lösningen av detta fundamentala problem
bestämmer å ena sidan individens rättsställning och å andra sidan statens
maktbefogenheter. Den nutida demokratin anser vi vara det statsskick,
där de olika faktorerna vägts mot varandra på ett sådant sätt att utbytet
för den enskilde blir störst. Denna avvägning kan emellertid göras
på många vis och därmed leda till mycket skiftande resultat. Därpå
ser vi talrika exempel runt om i världen.

Jean-Jacques Rousseau gestaltade i sitt klassiska verk »Du contrat
social» en rad tankar om statens uppkomst, som kan sägas ännu vara
grunden för vår syn på staten. För Rousseau var staten en frukt av
individernas frivilliga sammanslutning i en gemenskap, som berodde
av de regler för samlevnaden, om vilka individerna blivit ense. Enligt
denna uppfattning är staten blott resultatet av individernas egen strävan
att tillgodose sina behov i tillvaron. De har givit sin samverkan den
form, som de menat skola gagna dem själva bäst.

Även om man skulle fullt ut acceptera Rousseaus tankebyggnad såsom
en sann skildring av verkligheten, måste man komma ihåg att den frihet
att forma statsbildningar, som individerna en gång kan ha haft, för
länge sedan är försvunnen. Dagens suveräna stater, som måhända en
gång haft sin yttersta grund i enskilda individers frivilliga samverkan,
har i vår aktuella värld övergått att bli självändamål. De behärskar
nu jordens hela yta, som de uppdelat emellan sig. De har blivit kolosser,
vilka den enskilda människan knappast förmår rucka.

Från rousseauansk utgångspunkt måste man ställa sig frågan, huru-
vida icke en individ har rätt att bryta sig ur det statssamfund som han
kanske fötts in i men som han icke längre vill tillhöra.
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Staten den givna ramen

En sådan eskapism är, som vi vet, icke möjlig. Den med sitt land
missnöjde har i första hand icke annan utväg än att flytta över till
en annan stat, som passar honom bättre, i den mån vistelselandet tillåter
detta. Alla känner till att olika statssystem har en skiftande inställning
till denna fråga. Majoriteten av jordens befolkning lever inom stats-
gränser, som de icke medges överskrida. Det finns emellertid vissa
andra vägar att markera sin ovilja mot vistelselandets levnadsmönster.
Om jag här bortser från de revolutionärt inställda, d.v.s. de som med
våldsmakt önskar ändra statens struktur, kan det vara anledning notera
två andra rörelser i tiden, som utgår från tanken att staten bygger på
en individernas frivilliga gemenskap och drar vissa praktiska slutsatser
därav. Jag tänker på hippies, som utgör en grupp människor, vilka
icke vill acceptera de livsvillkor, som det moderna industriella samfundet
erbjuder sina medlemmar, och vilka därför drar sig undan knegarens
tunga lott. Jag tänker också på de grupper av framför allt ungdom,
för vilka en återgång till den ursprungliga demokratin i stormötets
form, där envar enskild kan göra sin röst hörd vid fattande av varje
beslut, ter sig som den enda godtagbara lösningen.

I praktiken kan rörelser med dylika program knappast väntas få
framgång i en demokrati. Genomsnittsnordbon förstår dem icke. Även
om sålunda dessa särlingar företräder livsformer, vilka icke får genom-
slagskraft i en krass verklighet, utgör de likväl ett memento om växande
oro på många håll i samhällskroppen. Staterna som sådana rår dessa
strömningar näppeligen på.

Större framgång vid attacker mot en stat kan homogena regionalt
avgränsade grupper av individer någon gång få. Vi har under det senaste
året upplevt tillblivelsen av en ny självständig stat — Bangla Desh —
som tillkommit genom att en del av invånarna i staten Pakistan avsöndrat
sig och grundat en egen stat, därmed avskiljande en del av den tidigare
statens territorium från denna. Vi har emellertid också sett exempel
på att en liknande aktion på annat håll misslyckats. Efter ett flerårigt
krig visade det sig att den ur Nigeria utsöndrade nya staten Biafra ej
hade kraft nog att bestå. Den gamla centralstaten var tillräckligt stark
att kuva de individer inom dess gränser, som önskade en ny egen stat.

Det har visat sig vara i stort sett lika svårt att bilda en ny stat genom
sammanslagning av flera som genom utbrytning ur en äldre. Vi ser
i dag vilka oerhörda födslovåndor Europeiska gemenskapen under sin
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framväxt har att genomgå för att bli en ekonomisk federation. De
ursprungliga entusiasterna, som tänkt sig en snabbt förverkligad union
mellan de sex deltagande länderna, har fått uppleva ständiga kriser där
de nationella särintressena oftast slagit genom. Man står långt från ett
realiserande av målsättningen att genom ett fredligt samarbete förmå
suveräna stater att gå upp i en högre ekonomisk enhet.

Flertalet större enheter som i dag finns på världskartan har enats
med svärdsslag; Tyskland och Italien i Europa, USA, Indien i andra
världsdelar o.s.v. De har haft kriget som moder.

Sammanfattningsvis kan framhållas, att de statsbildningar, som nu
en gång finns, hyser i sig stark motståndskraft mot varje försök att på
något sätt ändra status quo, såväl så att någon bryter sig ut ur en existe-
rande stat, som så att befintliga stater slås samman.

På ett nordiskt juristmöte kan det synas onödigt att erinra härom.
Dock visar Norden exempel på rörelser i båda riktningarna: först —
mot medeltidens slut — de mindre staternas uppgående i ett västnor-
diskt och ett östnordiskt rike och senare — fram till våra dagar — dessa
rikens successiva upplösning i de nu existerande fem självständiga nor-
diska staterna. Krig var länge det vanliga remediet, som utlöste för-
ändringarna. Efter år 1815 har emellertid utvecklingen i Norden följt en
i huvudsak fredlig väg.

I dag förnimmes alltjämt tryck från ytterligare grupper i Norden,
som strävar efter utbrytning ur det existerande statssystemet. Längst
har väl de färöiska nationalisterna nått. En vaknande grönländsk natio-
nalism kan också noteras. Å andra sidan är motståndet mot varje steg
åt motsatt håll alltjämt oförminskat. Åtgärder i riktning mot en
nordisk union av något slag har hos oss lika litet resonans som likartade
företeelser på andra ställen i världen. I dagens nordiska samarbete
får vi uppleva att i och för sig obetydliga reformer, som kunde sägas
innebära något litet intrång i det egna landets suveränitet, avvisas
såsom principiellt farliga.

Kontentan av det sagda blir att de enskilda individerna är hänvisade
att i huvudsak röra sig inom den ram, som den stat de tillhör drar upp
för deras tillvaro. Det normsystem, som de beslutande organen där
fastställt, kan den enskilde i realiteten icke undandraga sig. Vi jurister
har till uppgift antingen att hålla den enskilde till ordningen eller att
hjälpa honom att skydda sina intressen så gott sig göra låter, alltefter vår
plats i juristskrået.
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Individens alternativ

Individen kan inom det sålunda givna samhället söka olika lösningar
på de problem tillvaron reser för honom. Han kan principiellt efter-
sträva att förverkliga sina målsättningar enligt sina egna värderingar
genom att utnyttja alla de tillgångar, över vilka han själv förfogar i
kraft av eget skapande eller på annan grund. Han kan alternativt
ställa in sig på att få sina krav tillgodosedda och sina önskemål reali-
serade genom att deltaga i ett kollektiv och begagna dettas samlade
tillgångar. Alternativen kan grovt schematiserat betecknas liberalism
och socialism.

Tydligt är att i en politisk demokrati, där styrelseformerna ytterst
bestämmes av väljarna, det inte är möjligt att renodla någondera av
dessa båda huvudlinjer. Väljarna accepterar inte ett rent individualis-
tiskt system. De inser till fullo att många av deras önskemål inte kan
bli verklighet annat än genom gemensamma insatser av skiftande slag.
På samma sätt är det ofrånkomligt att, när i dagens läge de kollektiva
företagen kräver en så betydande del av de nationella resurserna att
allt mindre blir över för individen till hans privata konsumtion, en
stark reaktion mot det kollektiviserade samhället blir följden. Politikern
i en modern demokrati måste därför söka finna den balanspunkt, där
flertalet medborgare känner med sig att de totala resurserna blir för-
nuftigast fördelade mellan kollektiv och individ och därmed optimalt
utnyttjade, ytterst till fromma för den enskilde. Denna balanspunkt
kan förskjutas något från tid till annan. Otvivelaktigt är emellertid
det utrymme snävt tilltaget, där dagens politiker har att söka den.
Den sakliga spännvidden mellan meningsriktningarna blir därför ej så
stor i våra nordiska demokratiers politiska liv.

I en juridisk krets som denna, där så eminent sakkunskap från sam-
hällets alla fält är samlad, koncentreras intresset i första hand kring
spörsmålet hur avvägningen mellan en individualistisk och en kollektiv
behovstillfredsställelse har utfallit i Norden.

Det ursprungliga agrara samhälle, i vilket huvuddelen av våra folk
framlevde sina dagar ännu för 100 år sedan, var relativt okomplicerat.
I ett samhälle av den högindustrialiserade typ, varpå de nordiska länderna
i dag utgör avancerade exempel, har mycket ändrats. Bland annat är av
vikt att ta i betraktande utrikeshandelns relativt sett ökande betydelse.
En väsentlig del av de produktiva resurserna måste vi använda för
att från andra länder tillbyta oss nyttigheter, som vi av olika skäl inte
själva producerar. Detta enkla sakförhållande gör att vår avhängighet



Individ, minoritet och stat i den nordiska demokratin 519

av den omgivande världen ökar i rask takt. En Robinson Krusoe-tillvaro
är i dag en omöjlighet såväl för den enskilde som för staten. Den tek-
niska utvecklingen skjuter på. Varje år tillkommer nya, av tekniska
faktorer betingade element i tillvaron, vilkas utnyttjande kräver en
kollektiv samverkan. På detta sätt förskjutes oavlåtligen den balans-
punkt, vilken jag nyss beskrivit, så att den offentliga sektorn, som
man brukar tala om, tar alltmer av de totala resurserna i anspråk.
I dagens Sverige ligger det allmännas andel av bruttonationalprodukten
någonstans kring 65 %>.

Frågan för oss är vilken plats rättsordningen intar i denna utveckling.
Måste rättssystemet också förändras i samma riktning, så att individens
ställning successivt försvagas? Här skall blott så mycket sägas att
teknologins växande inflytande har tydliga återverkningar på det rätts-
liga planet. Den framtvingar ett ökat hänsynstagande till kollektivis-
tiska intressen vid nya rättsreglers utformning. Men även motsatta
tendenser kan spåras. Den livliga debatt, som datateknikens landvin-
ningar utlöst i rättsligt hänseende, kan nämnas som exempel härpå.

Statens uppgifter i förhållande till individen

Individ och stat är emellertid i dessa situationer icke några likställda
parter. Staten har i de nordiska länderna trefaldiga uppgifter. Det
är staten, som bär ansvaret för att. alla individers gemensamma intressen
tillgodoses och som är huvudman för den byråkratiska apparat som
erfordras för detta ändamål. Men det är å andra sidan också staten,
som skall bereda den enskilde nödigt skydd och ge honom möjlighet
att nyttja sina egna resurser så långt möjligt är för att främja personliga
intressen. Härutöver har staten tagit på sig uppgiften att skapa utjäm-
ning mellan individerna inbördes. Individen tenderar i denna systematik
att bli blott objekt för en aktivt handlande stat.

För att fullgöra dessa uppgifter har staten lagstiftningsmakten till
sitt förfogande. Det är ett stort ansvar som vilar på dem, som utövar
denna makt, icke minst mot bakgrund av vad förut sagts om den enskildes
reella oförmåga att undandraga sig en stat, vars agerande han ogillar.

I den nordiska demokratin är det ordnat så att den, som majoriteten
av väljarna ger makten, får rätt att bestämma över alla, inklusive
minoriteter av olika slag. Det blir då av vikt att klarlägga, vilka garan-
tier den enskilde givits till skydd för sig och sina intressen. Därvid
blir en vital fråga hur staten prioriterar sina olika nyss angivna upp-
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gifter: att främja individernas kollektiva intressen, att skydda den
enskilde och att åstadkomma en utjämning individerna emellan.

Vissa utgångspunkter för denna prioritering kan sökas i våra länders
grundlagar, i författningarna. Dessa reglerar statens agerande eller
rättare deras agerande som uppträder i statens namn. Grundlagarna
bygger i alla våra nordiska länder på vissa tankar om maktdelning
mellan olika statsorgan syftande till en inbördes bevakning som garanti
mot maktmissbruk.

Individernas kollektiva intressen

Att här närmare redovisa alla de vägar på vilka staten tillgodoser
individernas behov genom kollektiva åtgärder kan icke komma ifråga.
Det skulle då bli en genomgång av i stort sett hela statsbudgeten. Huvud-
delen av statens verksamhet består nämligen i utförande av sådant
som den enskilde icke förmår på egen hand.

Skyddet för individen

Särregler avsedda att åstadkomma ett visst skydd för åtminstone
mera betydande minoritetsgrupper återfinnes i alla nordiska grundlagar.
I Finlands parlamentariska liv spelar exempelvis de regler, som möjlig-
gör för 1/6 av riksdagens medlemmar att låta en lag bli liggande i
riksdagen över nyval, stor praktisk roll. Den höga majoriteten av
5/6, som krävs för riksdagens beslut om ändring av grundlagen i bråd-
skande ordning, ger också minoriteten i riksdagen visst inflytande. Folk-
omröstningsreglerna i den danska grundlagen har visat sig vara ett
icke oviktigt skydd för folkets s.k. dolda majoriteter vilka i parlamentet
ofta motsvaras av en minoritet av parlamentsmedlemmarna. Här kan
vidare erinras om de stadganden i de danska, norska och svenska för-
fattningarna som fordrar kvalificerade majoriteter i parlamenten för
beslut som innebär suveränitetsavstående. Till ombudsmannainstitutio-
nerna i nordisk statsrätt återkommer jag i det följande.

Grundlagarna innehåller härutöver mer eller mindre vittgående regler
om direkt skydd för individen. Man har för Sveriges vidkommande dels
en mycket allmän rättighetsdeklaration i 16 § regeringsformen, dels
ock en hel grundlag ägnad åt tryckfrihetsfrågor. I danska grundloven
finns ett avsnitt (fr.o.m. § 71 och följande), vilket handlar om individuella
rättigheter: § 71 om den personliga friheten, § 72 om hemfrid, § 73 om
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äganderätten, § 74 om rätten till anställning, § 75 om rätten till arbete,
§ 76 om rätten till undervisning, § 77 om tryckfriheten, § 78 om förenings-
friheten och § 79 om församlingsfriheten. Också regeringsformen för
Finland innehåller ett avsnitt (§§ 5—16) om finska medborgares allmänna
rättigheter och rättsskydd. Den isländska konstitutionen har en del,
betecknad VII, med bestämmelser om olika rättigheter. I den norska
grundloven finns på skilda ställen inströdda bestämmelser som hänför
sig till de medborgerliga rättigheterna. I § 2 stadgas exempelvis att
alla invånare i riket har fri religionsutövning. I § 96 sägs att ingen
kan dömas utom efter lag och straffas utom efter dom och att tortyr
inte får äga rum, likaså i § 97 att ingen lag får ha tillbakaverkande kraft.
§ 99 innehåller regler om frihetsberövande, § 100 om tryckfriheten, § 101
om inskränkningar i näringsfriheten, § 102 talar om husrannsakan. Genom
att grundlagarna i de flesta av våra länder är svåra att ändra anser
man sig med dessa regler ha givit individerna ett så säkert skydd som
det är möjligt att skapa i en värld full av föränderlighet.

Till detta nationella skydd kommer den rättsordning av internationell
art, som de nordiska staterna underkastat sig. De fyra nordiska Europa-
rådsstaterna (Danmark, Island, Norge och Sverige) har icke blott för-
pliktat sig att iaktta de rättigheter, Europarådets konvention om de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av 1952 skän-
ker den enskilde, utan även ställt sig under en internationell juris-
diktion. Därigenom kan de nationella instansernas fullgörande av landets
förpliktelser enligt denna konvention kontrolleras. Alla Nordens länder
har skrivit under FN:s människorättskonventioner.

Grundlagsreglerna om skydd för individens rättigheter liksom stad-
gandena i internationella överenskommelser är av naturliga skäl all-
mänt hållna, och deras betydelse för lagstiftning och rättstillämpning
varierar i hög grad från land till land och från rättsområde till rätts-
område. Det är därför nödvändigt att något närmare granska den totala
bild, som rättsläget i stort företer. En sådan genomgång av de enskilda
rättsreglerna till värn för individen kan lämpligen utgå från de olika
skyddsobjekt reglerna har i sikte.

Den enskilde garanteras vissa politiska rättigheter. Dessa har bety-
delse bl.a. för hans möjligheter att inverka på statsstyrelsen såväl
direkt som mera indirekt. Till de förra hör rätten att deltaga i valet
av dem, som skall företräda individerna som kollektiv i ledningen av
det allmänna. Det senare rättighetskomplexet omfattar yttrande-, tanke-
och trosfrihet och därmed förknippad mötesfrihet. Dessa vanligen grund-
lagfästa rättigheter konkretiseras i speciallagstiftning av olika valör.
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Ett primärt skyddsobjekt är den enskildes personliga integritet. Vad
gäller skyddet för den kroppsliga integriteten finns exempelvis en omfat-
tande straffprocessuell lagstiftning, bestämmelser om administrativa fri-
hetsberövanden och föreskrifter för polisen, som reglerar ingreppen
från statens sida. Särskilt den polisiära lagstiftningen är ganska vag
och ger individen ett bräckligt skydd mot ingripanden. Lagstiftningen
rörande hälso- och sjukvården ger den enskilde ett visst om än begränsat
värn för hans kroppsliga integritet.

Vad härefter angår den enskildes psykiska integritet är det i första
hand straffreglerna om ärekränkning som ger honom skydd. Alla vet
att de i praktiken är av ett begränsat värde. Vad gäller personlighets-
skyddet i övrigt innehåller rättighetsförklaringarna föga. Utmärkande
för de nordiska ländernas rättsordningar är, att det integritetsskydd av
civilrättslig karaktär, som kan utlösas skadeståndsvägen, är ytterst brist-
fälligt i jämförelse med motsvarande regler i anglosachsisk och i kon-
tinental rätt. Vidare kan en tydlig tendens noteras att ge offentlighets-
intresset företräde framför den enskildes behov av sekretess i de flesta
sammanhang.

Emellertid är icke endast den enskildes person skyddad. På en rad
andra punkter åtnjuter denne bestämda förmåner, bl.a. sociala rättig-
heter, såsom rätten till arbete, rätten till utbildning, rätten att bilda
familj etc. Till säkerställande av dessa rättigheter griper staten in
med en ofta mycket detaljrik lagstiftning.

Det av staten till den enskildes fromma uppbyggda skyddssystemet
har två frontlinjer. Å ena sidan gäller det att värna den enskilde
mot andra vanligen starkare individer, å andra sidan gäller det att
bereda individen skydd mot offentliga maktcentras ingripanden på både
statligt och kommunalt plan.

För relationen individerna emellan tillhandahåller staten bl.a. civil-
processen vid de allmänna domstolarna som ett hjälpmedel för lösning
av enskildas tvister. Även inom förvaltningsapparaten finns en rad
förfaranden utvecklade, vilka främst har till syfte att möjliggöra för
enskilda att få sina synpunkter framförda och beaktade i den av myndig-
heterna tillämpade beslutsprocessen.

Skyddet i förhållandet till det allmänna har ganska varierande utform-
ning i de olika nordiska länderna. I Sverige har tjänstemännen hittills
varit underkastade ett strängt straffrättsligt ansvar, som kan utlösas
på olika sätt. Möjligheten att skadeståndsvägen få ekonomisk gottgörelse
har hittills varit mera påtaglig i Danmark och Norge än i de östnordiska
länderna. Remediet att angripa en förvaltningsakt vid allmän domstol
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finns i Danmark, Island och Norge men knappast i realiteten i Finland
och Sverige. Å andra sidan är förvaltningsdomstolssystemet mera väl-
utvecklat i Finland och Sverige än i Norden i övrigt. I Finland går
därvid den judiciella kontrollen ända upp i toppen av förvaltnings-
hierarkin, medan den stannar utanför regeringens portar i Sverige.
Slutligen bör nämnas att alla nordiska stater utom Island har något
slag av parlamentariskt utsedd ombudsman med uppgift att ingripa
mot myndigheterna till värn för den enskilde.

Jämlikheten mellan individerna

Under de senaste decennierna, delvis som en konsekvens av utveck-
lingen under andra världskriget, har statens uppgift att utjämna lev-
nadsvillkoren individerna emellan blivit allt centralare. Vid dess full-
görande har icke kunnat undvikas att staten fått gå rätt hårt fram
mot tidigare mera privilegierade grupper av individer för att få till
stånd en jämnare spridning av förmånerna inom befolkningen.

Delvis är här fråga om följdverkningar av de vidgade möjligheter
teknikens tidigare oanade utveckling ställt till människornas förfogande.
Med en stigande allmän standard växer också individens anspråk på
att få del av det ökade utbudet av nyttigheter. Detta kan ske så, att
det offentliga griper in, samlar alla resurserna och delar ut förefintliga
nyttigheter likformigt till alla, eller så att staten håller sig passiv och
låter olika fritt producerade nyttigheter konkurrera med varandra om
individernas intresse, d.v.s. var och en får själv disponera sina tillgångar
och skaffa sig det han önskar. I fråga om bostaden har staten i de
flesta nordiska länder mestadels tillämpat varianter av den förra metoden
och tillgripit olika former för ransonering. På detta sätt har i alla
våra länder ett tilltrasslat nät av lagregler spants över detta fält. Det
har krävts för att genomföra en för det allmänna godtagbar resurs-
fördelning på bostadsområdet. På konsumentområdet i övrigt har indi-
viden däremot vanligen varit utlämnad till de fria krafternas spel.

I Sverige har under de senaste åren utjämningspolitiken drivits med
ökad målmedvetenhet. Den genomförs med betydande konsekvens och
har på åtskilliga punkter lett till växande svårigheter i det nordiska
lagstiftningssamarbetet. Till icke oväsentlig del beror den kris, vi i
dag upplever som en realitet i detta samarbete, därav att länderna
kommit i otakt beträffande strävandena att med lagstiftningens hjälp
skapa ökad likställdhet mellan individerna. Skilj aktigheterna i stånd-
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punkter gör sig icke så mycket gällande då fråga är om att avlägsna
bestämmelser, som givit traditionellt priviligierade grupper en gynnad
ställning, utan mera då man genom lagbestämmelser av olika slag velat
förbättra positionen för svagare grupper och på det sättet skapa likställig-
het. Enighet har varit svår att nå bl.a. om hur äktenskapsrätten skall
omvandlas i likformighetens intresse.

Lagstiftningsmakten spelar en stor roll i det pågående arbetet att
utjämna olikheter, särskilt sådana som har sin grund i skilda ekonomiska
villkor och i olika utbildningsmässiga förutsättningar. Skattelagstift-
ningen är självfallet det viktigaste hjälpmedlet härvidlag. Men denna
politik slår genom också på de flesta andra rättsområden.

Utvecklingen exempelvis beträffande lagstiftningen om fast egendom
är helt entydig. Vid varje lagändring har den enskildes befogenheter
att disponera över sin egendom inskränkts på något sätt, i huvudsak
till förmån för andra enskilda än ägaren men även till det allmännas
berikande. Den enskildes rätt att själv förfoga över sin mark har suc-
cessivt minskat. Bostadspolitiken, rätten att idka jordbruk, möjligheten
att anlägga industri är exempel på områden, där den enskildes rörelse-
möjligheter starkt kringskurits av lagstiftning.

I samma syfte önskar staten ingripa dirigerande i den mekanism
marknadshushållningen utgör. De enskilda parternas möjligheter att
ingå avtal med varandra underkastas nu begränsningar för att skydda
den part, som uppfattas som den svagare. Centrala civilrättsliga regler
är för närvarande i färd med att omformas för detta ändamåls främ-
jande.

En följd av jämlikhetspolitiken är att de enskilda, som innehar
tillgångar av något slag, får se sina möjligheter att utnyttja dessa för
egen räkning minskade. Till åtskilliga nyttigheter bör enligt statens
mening alla medborgare ha tillgång i lika mån. Detta system torde
drivits längst i Sverige, där staten direkt söker hindra den, som önskar
bruka sina resurser att skaffa sig en bättre sjukvård än den som det
allmänna bjuder eller att skänka sina barn en bättre undervisning och
utbildning än den som det offetliga skolväsendet ger, från att förverkliga
dylika önskemål. Lagstiftning och ekonomiska dispositioner går hand
i hand vid detta programs realiserande. I Finland och Sverige lämnar
den i Danmark okända allemansrätten den enskilde fritt tillträde till
annans mark och vatten.

I våra nordiska demokratier torde dessa utjämningsideal vara i många
stycken accepterade av en huvuddel av befolkningen. Juristerna sätts
att som åklagare, försvarare och domare medverka i det sanktionssystem,
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med vars hjälp denna i demokratisk ordning beslutade politik förs ut
i livet.

Individen och kollektiven

Den kollektiva samarbetsformen har givits företräde i många samman-
hang i senare rättsutveckling. Särskilt har detta gällt på arbetsmark-
naden, där lagreglerna är sådana att individens möjligheter att hävda
sig mot de fackliga kollektiven blivit närmast obefintliga. Fiske- och
jordbruksregleringarnas invecklade system bygger på förhandenvaron av
starka producentkooperativa kollektiv, som ingen på området yrkesverk-
sam kan draga sig undan.

Förstärkningen av det kollektiva inslaget i form av ökad makt för
offentliga myndigheter är också ett tydligt skönjbart drag i de senaste
decenniernas samhällsutveckling. Icke minst har på sistone den politiska
vind, som blåser i miljövårdande riktning, frammanat nya regleringar,
nya tjänstemän och nya ingrepp i avsikt att skydda en natur som hotas
av en långtgående förstöring, när såväl kollektiva som enskilda ekono-
miska intressen skall tillgodoses.

Sammanfattande avvägning

Skall man försöka ge en samlad bild av läget i dag, skulle en person-
lig värdering, starkt subjektiv vill jag gärna bekänna, lyda som följer.
Den raska tekniska utvecklingen har öppnat vägen för en kraftig allmän
välståndsökning, som kommit de enskilda till godo, samtidigt som den
berett möjlighet till upplevelser och förmåner, som var helt otänkbara
i tidigare generationer. Bil, flyg och TV kan vara några nyckelord.
Medaljens baksida är att staten måste ingripa reglerande, omfördelande
och producerande kollektiva nyttigheter i en enormt stegrad omfattning,
dymedelst begränsande den enskildes individuella rörelsefrihet både eko-
nomiskt och rättsligt. Frågan om det totala resultatet blir plus eller
minus ur den enskildes synpunkt kan icke besvaras entydigt, om man
ställer krav på objektivitet. Somliga upplever individens vidgade möj-
ligheter som det centrala, andra ser sina dagar förmörkade av de olika
yttringar av samhällsmaktens aktivitet som drabbar honom.

Begränsar man perspektivet till lagstiftningsapparaten kan sägas, att
denna numera vanligen ingriper antingen direkt till förmån för stat
eller kommun som kollektiv eller till gagn för kollektiv av enskilda
eller också till direkt förfång för de enskilda, som har en i något avseende
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gynnad ställning, i syfte att stärka övriga enskildas positioner. Däremot
är exemplen på att lagstiftningsmakten använts till omedelbart skydd för
den enskilde på senare tid fåtaliga. Måhända kan blivande lagstiftning,
genomförd i alla nordiska länder, om det allmännas skadeståndsskyldig-
het, om integritetsskydd och om datakontroll ge anledning till någon
modifikation av denna bedömning.

Opinionsbildningen

En annan aspekt på relationen individ och stat forj anar också belysas
med några ord, nämligen vad angår opinionsbildningen. Att här råder
ett ömsesidighetsförhållande är uppenbart. Den opinion, staten företrä-
der i en politisk demokrati, bör självfallet vara summan av de individers
meningar, som står bakom statens företrädare. Ur denna synpunkt
sett kan individerna sägas styra den statliga åsiktsbildningen.

I själva verket är läget långt mer komplicerat. Staten har nämligen
starka maktmedel i sin hand att själv leda opinionsbildningen. Staten
intar ju en monopolställning på centrala mediaområden. Längst har
staten därvidlag nått i Sverige. Där är det allmännas skolmonopol
i det närmaste totalt. Radio och TV är i hela Norden monopolinstitu-
tioner. För att upprätthålla en något så när diversifierad press krävs
numera på många håll betydande statliga subsidier. Här kan man
skönja risken för statlig dirigering även av det omistliga andningshål,
som pressen utgör. I Sverige pågår nu en klar strid mellan tryckfri-
hetsintressets företrädare och det allmänna, som eftersträvar att påverka
opinionsbildningen; man vill att konsumenterna skall förmås avstå från
vissa produkter, som uppfattas som onyttiga, och hellre satsa sina slantar
på annat. Regler om marknadsföring och reklam ha tillkommit i detta
syfte, de skall föra den enskilda konsumenten in på vad det offentliga
anser vara sunda banor.

Individens rättsmedel

Vilka möjligheter har den enskilde själv att tillse att samhället
verkligen iakttar de ofta allmänt hållna spelregler som uppställts till
skydd för individen? Såsom redan sagts innehåller de fem nordiska
konstitutionella systemen — förutom vissa grundregler om rättsordningen
och rörande demokratin — åtskilliga bestämmelser till värn för den
enskilde individen. I stort sett gäller emellertid att det ankommer
på individen själv att tillvarataga sin rätt. Han får på egen hand söka
utnyttja de rättsmedel som rättsordningen ger honom.
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I rent politiskt avseende är den enskilde tämligen kringskuren. I våra
nordiska demokratier är det konstitutionella systemet så konstruerat att
individens inflytande oftast är begränsat till själva valhandlingen. Folk-
omröstningar i enstaka sakfrågor kan förekomma i Danmark och Sverige.
Därmed är också den enskildes politiska inflytande slut. — Stormöten
med alla beslutsberättigade deltagande på en gång har icke någon större
praktisk betydelse. Den representativa demokratin har segrat över hela
linjen.

I huvudsak måste emellertid den enskilde själv ta initiativet för att
komma till sin rätt. Som enstaka person kan han uppträda som kärande
i ett mål mot staten vid domstol, som klagande hos någon förvaltnings-
myndighet, som anmälare till en ombudsman eller annan liknande klago-
instans. Någon gång kan han kanske lyckas fånga massmedias intresse
för sin sak och den vägen vinna framgång.

I stort sett är den enskildes lott ganska tung, då han är ute för att
värja sin rätt. Har han en gång fått det stora statsmaskineriet emot
sig, är det icke lätt att rubba vad som beslutats. De som skall hjälpa
honom är ofta överbelastade, och icke alltid förstår han att så lägga
sin sak, att han får den hjälp, vartill han kan vara berättigad. Sen-
färdighet utmärker med en viss nödvändighet den offentliga apparaten,
och ofta får den enskilde sin upprättelse på ett sent stadium, om den
icke kommer hans dödsbo till godo.

Faktiskt gör ofta den klokare som ger upp med detsamma än den
som envist kämpar för sin rätt. Den förre besparas sig många kostnader
och åtskillig själsligt lidande. Härmed är givetvis icke sagt att den
enskilde alltid har rätt gentemot staten. Men det är ofta nog icke så
lätt för den enskilde att hitta rätt i invecklade regelkomplex. Icke
helt ovanligt är också att en regel, som för flertalet fall ter sig för-
nuftig, kan under särskilda omständigheter framstå som obillig och
svår att acceptera för den som drabbats av dess följdverkningar.

För de nordiska staterna, som präglas av vilja att förverkliga en
materiell rättvisa, måste det alltid vara en rättspolitisk fråga av första
ordningen att tillse att de rättsmedel, som ställs till individens för-
fogande, är effektiva. Debatten om individens rättsskydd måste därför
alltid vara levande i våra länder.

Vem är staten?

Det har här talats om staten som ett abstrakt begrepp. Det torde
vara på tiden att påminna om att också staten formas av enskilda män-
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niskor. I gammal tid kunde en envåldsmonark säga: retat c'est moi.
I dag har man andra konstruktioner, men på sitt sätt gäller alltjämt
en annan fransk sentens: ju mer man ändrar, ju mer blir det samma
sak. Några få enskilda människor utövar ett avgörande inflytande
också i dag.

I Sverige forberedes nu en ny grundlag, vari det skall heta att all
makt kommer från folket. Folket har som bekant inte större möjligheter
att på egen hand utöva någon makt. Denna uppgift överlåtes i de repre-
sentativa demokratier, vari vi lever, i stället på folkets valda ombud.
Det är dessa, som ytterst bär ansvaret för att staten fullgör alla sina
funktioner. Ur de valdas krets utkristalliserar sig en regering, och
den har en stor förvaltningsapparat till sitt förfogande för att verkställa
vad de makthavande politikerna beslutat.

Den enskilde konfronteras för sitt vidkommande vanligen med denna
förvaltnings utövare på gräsrotsnivå. Det är hans kontakt med staten.
Därom kunde sägas mycket, liksom om alla de kollisioner, som är ound-
vikliga i sådant sammanhang.

Jag skall emellertid förbigå denna relation och i stället dröja vid
ett annat fenomen, mindre ofta uppmärksammat och behandlat. Vad
jag har i tankarna är de särintressen, som den styrande eliten — om
man så vill — en inflytelserik minoritet, får och har i denna sin egen-
skap.

Det talas i våra dagar mycket om det växande avståndet mellan
de styrande och de styrda. Olika medel att avhjälpa brister i dessa
kontakter diskuteras. Om man skall nå någonstans härvidlag, måste
man göra klart att varje grupp — även den som är bärare av statsmakten
— får vissa egenintressen.

Styrande grupper finns i många sammanhang — politiska, fackliga
och kulturella. Sådana uppstår så snart ett antal individer kollektivt
överlämnar dem tillkommande inflytande till en mindre elit. En särskild
elitgrupp utgör folkrepresentationens medlemmar som innehavare av
lagstiftningsmakten. Den har en enastående stark ställning och är under
sin mandatperiod i det närmaste oåtkomlig. I vårt sammanhang är
av vikt att notera, att innehavarna av lagstiftningsmakten kan tilldela
den egna gruppen ett obegränsat antal favörer. Vi ser hur i dagens
situation denna maktelit med hjälp av sin lagstiftningsmakt ordnar det
så för sig, så gott det nu går, att maktinnehavet monopoliseras och
tryggas för den egna gruppen. Inbördes kan man visserligen kämpa om
makten, men man är oftast ense om att vidta sådana åtgärder, som för-
hindrar eller i vart fall motverkar, att makten glider de etablerade
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partiernas företrädare ur händerna. Det gäller framför allt att ordna
valsystem, partistöd m.m. på lämpligaste sätt.

Individerna är i realiteten berövade möjligheten att utöva något
slag av kontroll över sina företrädare i parlamenten, i varje fall i de
nordiska länder där de existerande partierna lyckats realiter omöjliggöra
tillkomsten av nya partier och eliminera personvalet. Det blir då viktigare
för en politiker att ha partiapparatens bevågenhet än väljarnas för-
troende, om han vill uppnå val eller återval. Här ligger ett av de vikti-
gaste problemen i relationen individ — stat i en modern demokrati.

Minoriteterna

Vänder vi härefter blicken till sådana grupper av individer, som
är på ett eller annat sätt i underläge, kan konstateras, att det finns
minoriteter av mångahanda slag i våra nordiska demokratier. I allmänhet
avser man, då man talar om minoritet, därmed icke det politiska min-
dertal som det alltid finns i ett land, där ett eller flera regeringspartier
innehar majoriteten. Oppositionen befinner sig då i minoritet. Rela-
tionerna mellan majoritet och minoritet i sådant sammanhang skall inte
beröras här.

Jag fattar här minoritet som ett vidare begrepp. Enligt traditionell
terminologi förstås med en minoritet vanligen en från befolkningen
i övrigt väl avskild grupp, nationellt, etniskt, rasmässigt, kulturellt eller
religiöst särpräglad. Den består av en grupp individer som inbördes kän-
ner samhörighet och som frivilligt samverkar för att bevara sin nationa-
litet, etniska identitet, kultur eller religion. Gruppen måste vara så
stor och så organiserad att den förmår uppbära en kultur.

Inställningen i våra nordiska demokratier till grupper som utgör
dylika minoriteter är växlande.

En särställning intar i Norden Finland, som enligt sin grundlag har
två likvärdiga nationella språk. Den befolkningsgrupp, som är bärare
av det ena språket, är rent numerärt sett en klar minoritet i förhållande
till den andra befolkningsgruppen. Det kan icke komma ifråga att
här ingå på hela den problematik, vartill en sådan i grundlag inskriven
tvåspråkighet kan ge upphov. Frågeställningen kan bara noteras.

Även eljest i Norden finns nationella minoritetsgrupper som är på
något sätt erkända. Den färöiska självstyrelsen liksom Ålands motsva-
rande självstyrelse ger exempel på att vissa minoritetsgrupper på grund
av koncentrerad bosättning kunnat få en till det egna territoriet knuten
särställning med både politiska och ekonomiska rättigheter. I detta
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sammanhang borde också nämnas Grönland, som har en på många sätt
särartad struktur.

Från dessa minoriteter är att skilja sådana utan strikt territoriell
anknytning. I Norge, Sverige och Finland finns en betydande samisk
minoritetsgrupp spridd över stora ytor och vad gäller bosättningen
insprängd i majoritetsbefolkningen. På liknande sätt har Danmark en
tyskspråkig minoritet. De finsspråkiga i Sverige är nu ungefär lika
många som de svenskspråkiga i Finland.

De religiösa minoriteterna spelar på många håll i världen en ödesdiger
roll. Det irländska sorgespelet ger ett aktuellt exempel. I alla de nor-
diska länderna bekänner sig huvuddelen av folket till den luthersk-
evangeliska trosbekännelsen, vilket innebär att alla andra religiösa
riktningar bildar minoritetsgrupper. Några större problem följer icke
härav.

Om någon fast minoritetspolitisk linje i Norden kan vi inte tala. På
det hela taget har relativt litet gjorts för att ge olika grupper en särskild
ställning i andra fall än då speciella situationer framkallat ställnings-
tagande. Danmark har kanske den största erfarenheten på detta område.
Som invandrarland möter Sverige mycket besvärliga frågor, då staten
nu skall lägga upp principer för de etniska minoriteternas behandling
i landet.

Sverige har hittills intagit en ganska snäv inställning till minoritets-
grupper av etnisk eller religiös art som krävt kulturellt stöd. Bl.a. har
Sverige med betydande konsekvens motsatt sig tillkomsten av på etnisk
eller religiös grund vilande skolor eller i vart fall undandragit dem
allt statligt stöd, vilket i allmänhet betyder att skolverksamheten icke kan
fortsättas. Betecknande är att denna politik förts så långt att Europa-
rådets kommission för de mänskliga rättigheterna nu handlägger en sak
mot Sverige avseende brott mot reglerna om undervisningens frihet.

Den samiska gruppen har fått rätt olikartad behandling i de tre
nordiska länderna på vilka dess bosättning är splittrad.

Nordisk minoritetspolitik har varit i hög grad pragmatiskt inriktad
och varierat från situation till situation. På det hela tager har Norden
varit förskonat från allvarligare problem föranledda av minoriteter.

Över huvud är att märka att en minoritet i en demokrati alltid är
beroende av majoritetsgruppens välvilja, i den mån icke minoritetens rätt
är internationellt tryggad. Sådana internationella minoritetsgarantier
har i Norden endast den åländska befolkningen. Tilläggas kan att de
nordiska länderna underkastat sig internationella konventioner, t.ex. om
förbud mot rasdiskriminering, som ger de minoriteter vilka bygger på



Individ, minoritet och stat i den nordiska demokratin 531

gemenskap i fråga om ras eller hudfärg visst skydd mot övergrepp. Mera
sällan är det minoriteten som sådan vilken skyddas, utan skyddet gäller
enskilda individer som icke får behandlas diskriminatoriskt på grund
av sin minoritetstillhörighet. Positiva minoritetsgarantier är relativt säll-
synta.

Slutord

Det förelagda ämnet rör sig, som av det ovanstående framgår, över
mycket vida fält. Envar kan ur det rika materialet framdraga de syn-
punkter som särskilt intresserar honom. Redan själva urvalet av aspekter
är resultatet av subjektiva värderingar. Detsamma gäller i lika hög
grad också de bedömningar, som jag har gjort på de punkter jag tagit
upp i det föregående. Av framställningens karaktär av ett inlednings-
anförande följer också att betraktelserna blir ganska ytliga och över-
siktliga. Skulle ämnet behandlats mera ingående, hade denna inledning
kommit att växa ut till en tjock bok.

Oundvikligt är också att mina utläggningar i betydande mån är
betingade av att jag lever i ett nordiskt land, Sverige, och att mina
synpunkter givetvis påverkats av de erfarenheter, som vi gjort i detta
land. Andra nordiska länder kan uppvisa andra utvecklingstendenser,
även om jag tror att mönstren i grova drag är tämligen överensstäm-
mande i hela Norden. Särskilt utmärkande för Sverige till skillnad
från övriga nordiska länder är ju att statens synsätt under mer än ett
tredjedels sekel helt dominerats av ett enda partis doktriner. I de övriga
nordiska länderna har handen vid statsrodret växlat och därmed också
statens attityd till olika samhällsproblem.

Antitesen individ — stat är vittfamnande. Det är lätt att förlora
sig i enskildheter. För att icke mista översiktligheten är det nödvän-
digt att hålla fast vid de stora linjerna. Det skulle i mitt tycke
vara värdefullt om debatten vid Nordiska juristmötet kunde visa hur
långt utveckligen i Norden varit likartad och på vilka punkter mera
markerade skiljaktigheter kan avläsas. Jag har så gott sig göra låter
sökt belysa frågeställningarna med exempel från alla nordiska länder,
men det säger sig självt att mina kommentarer vad gäller andra länder
än mitt eget är högst bristfälliga både kvantitativt och kvalitativt.

Nordiskt lagstiftningssamarbete befinner sig just nu i ett kritiskt läge.
Vi skulle kanske kunna övervinna svårigheterna, om vi i Norden kunde
komma fram till ökad enhetlighet i bedömningen av de grundläggande
problem, vilka sammanfattats i rubriken ovan och som på ett eller annat
sätt berör all lagstiftning likaväl som allrättstillämpning.


