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Medborgarskap och rösträtt

Av professor jur. dr. ALLAN ROSAS, Finland

Medborgarskap

I och med nationalstatens framväxt har begreppet medborgarskap accentue-
rats som ett formellt kriterium på den grupp av människor som åtnjuter
fullvärdigt medlemskap i en given stat med därtill hörande rättigheter och
skyldigheter. En skarp skillnad har tidigare rått mellan statens egna medbor-
gare och däri befintliga främlingar (utlänningar).1

Medborgarskapet har vanligtvis inneburit bl.a. rätt att vistas och arbeta i det
egna landet samt rätt till sk. diplomatiskt skydd gentemot andra stater. I och
med den politiska demokratins utveckling har medborgarskapet även inneburit
ett antal sk. medborgerliga och politiska rättigheter, såsom rösträtt och
valbarhet i allmänna val såväl om yttrande-, förenings- och församlingsfrihet.
De ekonomiska och sociala förmåner som välfärdsstaten introducerat har
naturligtvis i första hand varit avsedda för landets egna medborgare, men här
har medborgarskapet så småningom förlorat en stor del av sin betydelse som
en nödvändig förutsättning för åtnjutande av rättigheter.

De medborgerliga rättigheterna har i gengäld åtföljts av vissa specifika
medborgerliga skyldigheter. Här kan nämnas en accentuerad lojalitetsplikt med
därtill hörande straffrättsligt ansvar samt skyldighet att delta i landets försvar.2

Effekten av förstnämnda omständighet mildras dock av att även utlänning i
vissa fall avkrävs en viss lojalitet visavi den stat han vistas i.3

1 Dock utvecklades t. ex. under 1700-talet vissa principer för behandlingen av civila
främlingar (köpmän m.m.), krigsfångar osv., se t.ex. Allan Rosas, The Legal Status of
Prisoners of war. A Study in International Humanitarian Law Applicable in Armed
Conflicts. Helsinki 1976, s. 49-69.

2 Enligt den finska regeringsformens 75 § 1 mom är «varje finsk medborgare»
skyldig att delta i fäderneslandets försvar eller att härvid biträda.

3 Enligt den finska strafflagens (39/1889) 12 kap. 4 § (683/42) kan även annan än
finsk medborgare straffas för landsförräderi om brottet begås «medan han i Finland
vistas eller är anställd i rikets tjänst». Speciellt i engelsk rättspraxis har ansetts, att en i
krig tillfångatagen fiendesoldat kan förlora sin krigsfångestatus inte endast om han är
medborgare i den tillfångatagande staten utan även om han annars har en särskild
lojalitetsplikt (duty of allegiance) visavi densamma, Rosas a.a., s. 385.
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Allmänt taget har detta århundrade och särskilt tiden efter andra världskriget
sett ett närmande mellan medborgarnas och utlänningarnas rättsliga ställning.4

Det internationella skyddet av mänskliga rättigheter har härvid spelat en roll.
Dels gäller de moderna konventionerna på området vanligtvis alla som vistas i
en stat, delvis oberoende av medborgarskap.5 Dels har några konventioner
tillkommit som tar sikte på ett förbättrande just av utlänningarnas rättsskydd.6

Parallellt har det skett ett utvecklande av utlänningarnas sociala och rättsliga
ställning i nationell lagstiftning.7 Inom vissa statsgrupperingar har uppkommit
en kvalificerad kategori utlänningar (eller omvänt: en diskvalificerad kategori
medborgare) som ett slags mellanform mellan medborgare och utlänningar.
Här kan nämnas förutom Norden de brittiska och franska samvälden (se
nedan).

Medborgarskapet utgör dock fortfarande ett viktigt kriterium för ett flertal
rättigheter och skyldigheter av vikt för den enskilde. Man kan grovt sett skilja
mellan 1) ekonomiska och sociala frågeställningar; 2) samhällelig och politisk
demokrati och 3) nationell säkerhet. Situationen kan då visualiseras på följan-
de sätt:

Ekonomiska, Politisk Nationell
sociala demokrati säkerhet

4 För en allmän översikt se Torkel Opsahls föredrag vid föregående nordiska
juristmöte, Utlendingers rettslige stilling, Förhandlingarna vid det tjugonionde nordiska
juristmötet i Stockholm 19-21 augusti 1981, Del II, Stockholm 1982, s. 169-191. Se
även/Heli Pelkoneni Allan Rosas (red.), Mänskliga rättigheter i Norden. Andra nordiska
seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättighe-
terna, Åbo 7-9 juni 1982. Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forsknings-
institut Nr. 82. Åbo 1983, s. 93-107; International Provisions Protecting the Human
Rights of Non-Citizens, Study prepared by the Baroness Elles, Special Rapporteur of
the sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities,
United Nations E/CN.4/Sub. 2/392/Rev. 1. New York 1980.

5 Se t.ex. art. 2 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter av år 1966 (FördrS 6/76) och art. 2 i den internationella
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av samma år (FördrS 8/76).

6 Se framför allt konventionen angående flyktingars rättsliga ställning av år 1951 och
protokollet angående flyktingars rättsliga ställning av år 1967 (FördrS 77-78/68).
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Beträffande individens ekonomiska och sociala ställning (social trygghet,
skatteplikt osv) utgör medborgarskapet mera sällan en absolut vattendelare.
Dock kan fortfarande rätten att äga fast egendom och att idka vissa näringar
vara förbehållen landets egna medborgare.8

När det gäller den samhälleliga och politiska demokratin är medborgarska-
pet fortfarande ett viktigt kriterium, dock så att tendensen tycks vara att i
stigande utsträckning bevilja utlänningar samma eller likartade medborgerliga
och politiska rättigheter som de egna medborgarna. Man kan göra en distink-
tion mellan 1) allmänna medborgerliga och politiska rättigheter och 2) delta-
gande i offentligt beslutsfattande. Till den förra kategorin hör då t. ex.
yttrande-, förenings-, församlings- och religionsfriheten, till den senare kate-
gorin rösträtt och valbarhet i allmänna val samt kompetens för offentliga
uppdrag och tjänster. Utlänningarnas rättsställning är vanligtvis närmare med-
borgarskapet i fråga om kategori 1 än kategori 2.

I fråga om Finland kan - med avvikelse från situationen i de andra nordiska
länderna - noteras att utlänningar nästan helt saknar grundlags stadgade fri-
och rättigheter. Den finska regeringsformens (RF) 2. kap. om medborgarnas
allmänna rättigheter och rättsskydd gäller endast finska medborgare.9 Beträf-
fande reglering på lagnivå kan för Finlands del nämnas, att utlänningarnas
förenings- och församlingsfrihet är begränsad medan t. ex. yttrande- och
religionsfriheten är bättre tryggad.10

Enligt RF 84 § är finskt medborgarskap en förutsättning för erhållandet av
statstjänst, med undantag av bl.a. befattningar av teknisk natur, lärartjänster
vid högskolor, lärartjänster i främmande språk vid skolorna och translatorsbe-
fattningar vid ämbetsverk. I rättspraxis har ansetts, att finskt medborgarskap
krävs även för kommunala tjänster vars handhavande innefattar myndighets-

7 T.ex. Finlands ytterligt föråldrade utlänningsförordning av år 1958 (187/58) har
ersatts av en mera tidsenlig utlänningslag (400/83), som träder i kraft den 1 mars 1984.

8 Se t.ex. Opsahl a.a., s. 173. T.o.m. rätten för statens egna medborgare att inneha
fast egendom i riket kan vara begränsad, se L om inskränkning i rätten att förvärva och
besitta fast egendom i landskapet Åland (3/75).

9 Se t.ex. Toivo Sainio, Muukalaisen oikeusasema erityisesti Suomen oikeutta
silmällä pitäen I («Legal Status of Aliens, with special reference to Finnish law»,
engelskspråkigt sammandrag). Vammala 1959, s. 126 ff: Allan Rosas, Grundlagsskyd-
det av de mänskliga rättigheterna i Norden, Jussens venner 1982, s. 354.

10 T.ex. enligt 4 § L om föreningar (1/19) må i förening, «som väsentligen fullföljer
politiskt syfte», endast finsk medborgare eller förening bestående endast av finska
medborgare vara medlem. Enligt 2 § L om allmänna sammankomster (6/07) må allmän
sammankomst endast föranstaltas av finsk medborgare.
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utövning.11 T.ex. i Sverige är kravet på medborgarskap för offentliga tjänster
och uppdrag inte lika omfattande som i Finland.12

Medan ovannämnda frågeställningar är reglerade på ett varierande sätt i de
nordiska länderna bestäms rösträtten och valbarheten i allmänna val enligt
relativt enahanda grunder, dvs. utländsk medborgare saknar rösträtt och
valbarhet i statliga val medan nordisk medborgare (och i tre nordiska länder
även annan utlänning) äger under vissa förutsättningar rösträtt och valbarhet i
kommunala val (se nedan).

Ovan uppställdes som en tredje kategori frågeställningar av speciell relevans
för den nationella säkerheten. Vi tänker här närmast på rätten att vistas i och
återvända till ett land, skyldigheten att delta i landets försvar och för män att
avtjäna värnplikt eller motsvarande samt tillgången till vissa centrala politiska
och säkerhetspolitiska befattningar. I detta sammanhang kan man även hänvisa
till det diplomatiska skydd staten i stöd av folkrätten ger sina medborgare
gentemot andra stater (sk. diplomatisk intervention). För dessa frågor är det
typiskt att distinktionen mellan medborgare och utlänningar fortfarande är
utslagsgivande.13

Av tradition har statssamfundet utgått från att definieringen av kriterierna
för erhållande av medborgarskap faller på respektive stat. Olika principer har
här gjort sig gällande (ius soli kontra ius sanguinis osv.). Å andra sidan räknar
man med att det finns gränser för en stats rätt att innesluta befolkningsgrupper
i kategorin medborgare, speciellt om det sker mot deras egen vilja. På
motsvarande sätt torde en stat vara förhindrad att på godtyckliga grunder
beröva persongrupper som har ett genuint samband med staten deras medbor-
garskap. Betydelsen av ett visst samband mellan staten och medborgaren
illustreras också av det celebra Nottebohm-fallet, där Internationella domstolen
i Haag vägrade erkänna en diplomatisk interventionsrätt till förmån för en
person som formellt antagits till medborgare i en stat (Luxemburg) men som
saknat ett genuint samband med denna stat.14

Till följd av variationerna i staternas lagstiftning om medborgarskap kan
uppstå dels statslöshet, dels dubbelt eller t.o.m. tredubbelt medborgarskap.

11 Toivo Sainio, Muukalaisen oikeudesta hoitaa julkista virkaa Suomessa, Lakimies
1967, s. 366. HFD 1955 I 31; 1969 A l l .

12 Se svenska RF 11:9.
13 Se t.ex. Hilding Eek, Om främlingskap. En undersökning av principerna för

främlingskapets rättsliga reglering i fredstid. Stockholm 1955, s. 67-71.
14 Se t.ex. Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons

between States. Oxford 1978, s. 4-11; Ruth Donner, The Regulation of Nationality in
International Law. Helsinki 1983, s. 44 ff.
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Olägenheterna av dessa perspektiv har man strävat till att minska genom
internationella konventioner.15

Nordiskt medborgarskap

Man kan åtminstone inte ännu tala om ett enhetligt rättsligt institut som
skulle reglera de nordiska ländernas befolknings ställning på samnordisk basis.
Begreppet nordiskt medborgarskap brukas dels som ett slags sammanfattning
av de olika regler i nordiska avtal och nationella författningar som ger
medborgare från nordiska länder en viss särställning i annat nordiskt land, dels
som en ideologisk princip som betonar nordismen och behovet av gemensam-
ma regleringar.

Utan att sträva till fullständighet nämns i det följande några frågeställningar
där medborgare i nordiska länder enligt gällande rätt intar en särställning
jämfört med andra utlänningar. Frågan om rösträtt och valbarhet i kommunala
val behandlas separat.

Av stor både principiell och praktisk betydelse är givetvis passfriheten samt
befrielsen från uppehålls- och arbetstillstånd. De avtal som ingicks på 5O-talet
har sedermera förnyats och kompletterats, bl.a. genom en överenskommelse
om gemensam nordisk arbetsmarknad av den 6.3.1983 (FördrS 40/83). Vissa
specialkonventioner ger några yrkesgrupper legitimation och rätt att inneha
offentliga tjänster i de andra nordiska länderna. Som ett aktuellt exempel kan
nämnas överenskommelsen av den 25.8.1981 om godkännande av vissa
yrkesgrupper för verksamhet inom hälso- och sjukvården och veterinärväsen-
det (FördrS 42/83).

Inom den sociala sektorn finns ett flertal bestämmelser som ger medborgare
i annat nordiskt land rätt under vissa betingelser till samma förmåner som
landets egna medborgare. Ofta utgår sociala förmåner dock till alla i landet
bosatta personer och kommer då även andra utlänningar än nordiska medbor-
gare till del.16

På de nordiska medborgarnas rättsliga ställning inverkar även de olika avtal
inom privat-, straff- och processrättens område som stadgar om handräckning,

15 Se 1954 års konvention angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS
80/68), 1961 års konvention om begränsning av statslöshet och 1957 års konvention om
gift kvinnas medborgarskap (32/68).

16 Se närmare publikationen Nordiska medborgares sociala trygghet utgiven av
Nordiska ministerrådet och Nordiska socialpolitiska kommittén. Stockholm 1978.
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verkställighet av utslag osv. Här kan som exempel nämnas överenskommelsen
av den 26.4. 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptag-
ning (FördrS 26/75) samt avtalet av den 9.11.1972 om handräckning i
skatteärenden (FördrS 2/73) och dess tilläggsavtal av den 11.6. 1981 (FördrS
38/82).

Dylika avtal behöver inte medföra egentliga förmåner för nordiska medbor-
gare utan kan snarare innebära, att de lättare än andra utlänningar kan utsättas
för administrativa ingripanden. Detta är speciellt påtagligt i fråga om utläm-
ning för brott, som kan komma ifråga även för den utlämnande statens egna
medborgare om utlämningen sker till annat nordiskt land.17 Denna möjlighet
kan ses som ett principiellt viktigt avsteg från huvudprincipen om medborgares
rätt att vistas i sitt eget land och illustrerar uppluckringen av nationsgränserna
mellan de nordiska länderna.

När det gäller själva frågan om villkoren för medborgarskap finns en år
1969 ingången överenskommelse om genomförande av vissa bestämmelser om
medborgarskap (FördrS 11/69), reviderad 1977 (FördrS 67/77). Överens-
kommelsen och därtill ansluten nationell lagstiftning innebär bl.a. följande
specialregler om nordiska medborgare:

Enligt 5 § den finska medborgarskapslagen (401/69) förvärvar utlänning
som är född i Finland och utan avbrott här haft «sitt egentliga bo och hemvist»
finskt medborgarskap genom att under vissa betingelser göra en anmälan till
inrikesministeriet. Enligt nämnda överenskommelse likställes hemvist i annat
nordiskt land med hemvist i den stat vars medborgarskap den anmälande
önskar förvärva.

Enligt 6 § den finska medborgarskapslagen kan «infödd finsk medborgare»,
som intill 18 års ålder utan avbrott haft sitt egentliga bo och hemvist i Finland
och som sedermera förlorat sitt finska medborgarskap återfå detsamma likaså
genom ett anmälningsförfarande om han varit två år bosatt i Finland. Enligt
nämnda överenskommelse likställes hemvist intill tolv års ålder i annat
nordiskt land med den hemvist som enligt ovannämnda stadgande krävs av
infödd finsk medborgare innan han förlorat sitt finska medborgarskap.

Överenskommelsen stipulerar även om att en minst 18-årig medborgare i
ett nordiskt land kan byta medborgarskap genom ett anmälningsförfarande om
han förvärvat sitt ursprungliga medborgarskap på annat sätt än genom natura-
lisation och under en viss tid (minimum: fem år) haft sin hemvist i den stat vars
medborgarskap han vill erhålla.

17 Se för Finlands del L om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska
länderna emellan (270/60).
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Dessutom medger de nordiska medborgarskapslagarna avvikelse från den
minimitid som normalt krävs rörande utlännings vistelse i riket för erhållandet
av medborgarskap på ansökan. Medan det normala kravet i Finland och
Sverige är fem år krävs av nordisk medborgare hemvist i minst tre respektive
två år.

Ytterligare sägs i nämnda överenskommelse att medborgare i ett nordiskt
land, som tidigare varit medborgare i ett annat nordiskt land, kan återvinna sitt
ursprungliga medborgarskap om han tagit sin hemvist i den stat vars medbor-
garskap han önskar återfå och skriftligen anmäler sin önskan härom. Särskilt
detta stadgande är ägnat att understryka flexibiliteten i det nordiska medbor-
garskapssystemet och att principiellt avdramatisera byte av medborgarskap.

Dessa bestämmelser till trots har medborgarskapet fortfarande en roll också i
relationerna mellan de nordiska länderna. Det är att märka, att nordiska
medborgare fortfarande faller under utlänningslagstiftningen och dess stadgan-
den om avvisning, utvisning m.m. (även om befrielse råder från pass, visum
och uppehållstillstånd).18 Såsom redan antytts ovan tillkommer speciellt för
Finlands del ett antal begränsningar rörande t.ex. föreningsfriheten och kom-
petensen för de flesta statliga och kommunala tjänster och befattningar.

Rösträtt och valbarhet i kommunala val

Redan på 60-talet uppmärksammades närmast i Sverige frågan om invand-
rarnas politiska rättigheter och möjligheten att bevilja dem rösträtt främst i
kommunal- och landstingsval.19 I Finland började frågan väcka ett stigande
intresse utgående från den stora utflyttningen till Sverige och önskan att
bevaka sverigefinländarnas civila och politiska rättigheter utan att detta förut-
satte byte av medborgarskap.20 Frågan om invandrarnas kommunala rösträtt
började också uppmärksammas på andra håll, bl.a. inom Europarådet.21

18 Se för Finlands del 8 och 18 §§ utlänningslagen. Storbritannien förbehåller sig
t.o.m. rätten att avvisa och utvisa vissa personkategorier som definieras som medbor-
gare (citizens), Goodwin-Gill a.a., s. 97 ff. 243 ff.

19 Se t.ex. riksdagsmotionerna 1968:1:94 och 11:139 och konstitutionsutskottets
betänkande KU 1968:10.

20 Arto Kosonen, Muukalaisten valtiolliset oikeudet kunnassa, opublicerad laudatu-
ravhandling i förvaltningsrätt, Helsingfors universitet, juridiska fakulteten 1977, s. 58
ff.

21 Ibid., s. 54 ff.
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I början av 70-talet aktualiserade Finland frågan i Nordiska rådet, som gav
Nordiska ministerrådet i uppdrag att företa en utredning. En nordisk arbets-
grupp avgav ett betänkande år 1975 och samma år rekommenderade minister-
rådet genomförandet av erforderliga lagstiftningsåtgärder i samtliga nordiska
länder. Under tiden hade frågan om invandrarnas kommunala rösträtt utretts
separat i Sverige, där en regeringsproposition förelåg redan i oktober 1975.22

Den svenska modellen byggde från första början på kommunal rösträtt och
valbarhet för samtliga i Sverige bosatta utlänningar, alltså även andra än
nordiska medborgare. Rösträtten gäller vid val till kommunfullmäktige, lands-
ting och kyrkofullmäktige för dem som har varit kyrkobokförda i Sverige den
1. november de tre senaste åren före valåret. Rösträtt vid kommunala val
medför även valbarhet till kommunala förtroendeuppdrag.23

I Sverige har invandrarna deltagit i de kommunala valen enligt följande:24

röstberättigade röstade röstningsprocent
1976 219.000 131.000 ca 60%
1979 228.000 122.000 ca 53%
1982 240.000 125.000 ca 52%

Röstningsprocenten har således varit på nedåtgående. Den är något lägre för
nordiska medborgare än för andra invandrare. År 1982 var de röstberättigade
sverigefinländarnas antal 104.000, dvs. närapå hälften av alla röstberättigade
utlänningar. Röstningsprocenten för finländarnas del var ca 49%.25

I de andra nordiska länderna genomfördes den kommunala rösträtten och
valbarheten i ett initialskede endast för nordiska medborgare. Danmark och
Norge har sedermera (1981, 1983) utvidgat rösträtten och valbarheten till att
gälla alla utlänningar som varit bosatta i respektive land tre år före valet.26

Finland och Island begränsar fortfarande den kommunala rösträtten till nord-
iska medborgare.

22 Nordisk utredningsserie, Nordisk kommunal rösträtt och valbarhet, NU 1975:4;
Statens offentliga utredningar, kommunal rösträtt för invandrare. Betänkande av rö-
strättsutredningen, SOU 1975:15; Regeringens proposition om kommunal rösträtt för
invandrare, reg.prop. 1975/76:23.

23 Kosonen a.a., s. 63 f.
24 Se Kommittédirektiv 1983:6, Rösträtt för invandrare vid riksdagsval m.m., s. 4;

Statistiska meddelanden, Valdeltagande bland utländska medborgare vid kommunala
valen 1982, Serie Be 1983:7.

25 Ibid., s. 8.
26 Uppgift från 1983 års svenska rösträttskommitté.
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Enligt 16§ i den finska kommunallagen (953/76) tillkommer rösträtt finsk
medborgare som vid valårets ingång fyllt 18 år och mantalsskrivits eller bort
mantalsskrivas i kommunen samt dessutom dansk, isländsk, norsk och svensk
medborgare som uppfyller nämnda förutsättningar och under de två åren
närmast före valåret mantalsskrivits i Finland. Då mantalsskrivningen utgår
från hemorten den 1. januari och kommunalvalet förrättas den tredje söndagen
i oktober och följande måndag innebär systemet en minimitid på knappt två år
och tio månader. I Finland gäller valet endast primärkommunerna då vi saknar
regional självstyrelse.27

Siffrorna för antalet röstberättigade utlänningar i Finland är obetydliga
jämfört med situationen speciellt i Sverige. I kommunalvalet 1980 (val
förrättas vart fjärde år) var 1.697 nordiska medborgare röstberättigade. Av
dem röstade 946, dvs. ca 55%, vilket rätt långt motsvarar ovannämnda
röstningsprocenter för Sveriges del.

Såsom ovan nämndes anses i Finland utlänning, inklusive medborgare i
annat nordiskt land, sakna kompetens att utnämnas till kommunala tjänster
vars handhavande innebär myndighetsutövning. Utlänning får inte heller till-
höra förening «som väsentligen fullföljer politiskt syfte», dvs. närmast poli-
tiskt parti. Dessa restriktioner framstår i en märklig dager speciellt med tanke
på de nordiska medborgare, som äger rösträtt och därigenom också valbarhet
till kommunala förtroendeuppdrag.

Rösträtt i statliga val

Samtliga nordiska länder binder fortfarande rösträtten och valbarheten i
parlamentsvalen till medborgarskapet. Principen är stadfäst i de nordiska
grundlagarna28 vilket givetvis försvårar en utvidgning av rösträtten till att
gälla nordiska medborgare eller utlänningar i allmänhet.

Även i ett internationellt perspektiv är regeln fortfarande den, att rösträtt
vid parlamentsval förutsätter medborgarskap. Det brittiska samväldet erbjuder

27 För samarbete mellan kommuner finns ett system med sk. kommunalförbund,
vars fullmäktige dock utses av medlemskommunerna och inte väljs i direkta val. Om
nordbornas kommunala rösträtt i Finland se Kommissionens för utredning av nordisk
kommunal rösträtt och valbarhet betänkande, kom.bet. 1975:89 och Kosonen a.a., s.
65 ff.

28 Se Norges grundlov 50 §, Finlands riksdagsordning 6 §, Islands grundlag 33 §,
Danmarks grundlov 29 § och Sveriges regeringsform 3 kap. 2 §.
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vissa undantag från denna huvudregel. I Storbritannien tillkommer rösträtt i
parlamentsval inte endast landets egna medborgare (citizens) utan även med-
borgare i samväldesländerna, vilka definieras som brittiska undersåter («Bri-
tish subjects») såväl som irländska medborgare.29 Inom Europeiska Gemen-
skapen (EG) torde frågan om att utsträcka rösträtten till medborgare i andra
EG-länder bli aktuell. Redan år 1976 infördes direkta nationella val för EG's
eget parlament.

I Sverige uppmärksammades såsom ovan nämndes frågan om invandrarnas
politiska rättigheter redan på 60-talet, dock så att intresset i begynnelsen knöts
närmast till den kommunala nivån. Frågan om eventuell rösträtt i riksdagsval
har fått större aktualitet efter den kommunala rösträttsreformen år 1975. Den
har väckts bl.a. i ett antal riksdagsmotioner av vänsterpartiet kommunisterna
och socialdemokraterna.30 Motionerna avslogs av den borgerliga riksdags-
majoriteten, men efter återgången till vänstermajoritet år 1982 har ärendet
avancerat.

I december 1982 beslöt riksdagen bifalla en socialdemokratisk motion som
hemställde om tillsättandet av en parlamentariskt sammansatt utredning för att
utreda och presentera förslag till hur invandrarnas rösträtt skulle kunna
utvidgas till att omfatta också riksdagsvalen.31 I januari 1983 tillsattes en
kommitté (1983 års rösträttskommitté), vars arbete i skrivande stund ännu inte
är slutfört. Kommittén beräknas avge ett betänkande i mars 1984.

Ett visst precedensfall erhölls redan år 1980 i och med att utlänningar gavs
rösträtt i den folkomröstning i kärnkraftsfrågan som då arrangerades. Utlän-
ningarnas rösträtt ordnades enligt samma principer som vid kommunalval.32

Såsom framgår ovan har frågan i Sverige hittills varit omstridd med
vänsterpartierna som främsta förespråkare och de borgerliga partierna i opp-
osition. I direktivet för 1983 års rösträttskommitté anförs bl.a. följande
motiveringar för behovet av en utredning (justitieministerns anförande):33

«Som jag ser det finns det inte något nödvändigt samband mellan medborgarskap och
rösträtt. Under vissa förutsättningar bör även de som inte är svenska medborgare ha rätt
att rösta vid valen i Sverige. Så är ju redan fallet när det gäller kommunalvalen. Jag

29 Se t.ex. Kosonen a.a., s. 56.
30 Motionerna 1975/76:133, 1975/76:256, 1976/77:47, 1976/77:586, 1977/78:648,

1977/78:907, 1977/78:921, 1978/79:409, 1978/79:817, 1978/79:2149, 1979/80:151,
1979/80:459, 1980/81:651, 1980/81:867, 1981/82:178, 1981/82:485.

31 Det var fråga om motion 1981/82:485 av Hilding Johansson m.fl. (s).
32 Se Kommittédirektiv 1983:6, Rösträtt för invandrare vid riksdagsval m.m., s. 4.
33 Ibid., s. 7.
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anser för min del att det i och för sig är naturligt att de som inte är svenska medborgare
men som är varaktigt bosatta i Sverige får rösträtt också vid riksdagsvalen. De skulle
därigenom bli mer jämställda med svenska medborgare och få bättre möjligheter än f.n.
att påverka den politiska beslutsprocessen i vårt land. De frågor som behandlas i
riksdagen är oftast av lika stor betydelse för dessa personer som för svenskarna. Ett
exempel på att detta synsätt har fått bred anslutning i Sverige är att invandrarna gavs
rösträtt vid folkomröstningen i kärnkraftsfrågan efter de principer som gäller för deras
kommunala rösträtt.»

Den borgerliga synen kan illustreras genom följande citat ur riksdagens

konstitutionsutskotts betänkande från riksdagen 1977/78:34

«I så gott som alla länder är medborgarskap en grundläggande förutsättning för
rösträtt vid val på den nationella nivån. Detta samband har motiverats med att rösträtt
inte bör tillkomma den som inte känner sådan samhörighet med landet att han vill
förvärva medborgarskap. Man har också menat att ett brytande av sambandet mellan
rösträtt och medborgarskap skulle leda till att innehållet i medborgarskapet tunnas ut i
alltför hög grad.

När den kommunala rösträtten för invandrare infördes genom beslut av en enig
riksdag förekom liknande argument i diskussionen, men betydelsen av att ge invandrar-
na lokalt politiskt inflytande ansågs väga tyngre. När det gäller riksdagsvalen är
emellertid enligt utskottet sambandet mellan medborgarskap och rösträtt av grundläg-
gande betydelse. Inte minst rösträttsfrågans internationella betydelse leder till denna
slutsats. Utskottet kan därför inte tillstyrka motionernas krav på utredning av frågan om
rösträtt till riksdagen för invandrare utan svenskt medborgarskap.

Utskottet vill i sammanhanget erinra om att reglerna för erhållandet av svenskt
medborgarskap reformerades så sent som 1976. Kvalifikationstiden för medborgar-
skapsförvärv avkortades då från tre till två år för medborgare från de nordiska länderna
och från sju till fem år för andra utländska medborgare. Härigenom fick invandrare
möjlighet att snabbare än förut erhålla de politiska rättigheter som är förenade med
medborgarskapet, bl.a. rösträtt vid val till riksdagen. Enligt utskottet är det bl.a. genom
sådana reformer som invandrarnas politiska rättigheter bör förbättras.»

Den dåvarande utskottsmajoriteten förfäktade således en assimileringsprin-

cip utgående från att tröskeln för erhållandet av medborgarskap redan sänkts.

Den senaste utvecklingen i Sverige påminner såtillvida om beredningen av

den kommunala rösträtten för invandrarna 1973-75 att sittande kommittéut-

redning har som utgångsläge beviljande av rösträtt åt samtliga i Sverige bosatta

utlänningar och inte endast medborgare från de nordiska länderna. Huruvida

kommittén kommer att i sitt betänkande hålla fast vid denna princip är det i

skrivande stund för tidigt att uttala sig om.

34 KU 1977/78:9.
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När frågan nu har aktualiserats också i Finland har på samma sätt som för
den kommunala rösträttens del intresset knutits främst till det nordiska pers-
pektivet. År 1981 föreslog delegationen för emigrantärenden att man borde
överväga att aktualisera frågan i Nordiska rådet.35 I februari 1983 yttrade
statsminister Kalevi Sorsa inför Nordiska rådets 31:a session bl.a. följande:36

«Ärade president! Vid Nordiska rådets session 1972 gjorde Finlande förslag om
nordisk kommunal rösträtt och valbarhet. Förslaget ledde mycket snabbt till resultat,
vilket bör ses som ett viktigt steg i utvecklingen av nordbornas medborgerliga
rättigheter. Nu vore det kanske aktuellt att ta ett nytt steg i samma riktning. Det vore
kanske på sin plats att vi på nordiskt plan skulle utreda möjligheterna att förverkliga en
nordisk rösträtt också i statliga val. Detta skulle stämma väl överens med de övriga
framsteg vi gjort i samarbetet. Som modell kunde vi ha den kommunala rösträtten
medan valbarheten av naturliga skäl även i fortsättningen blir bunden till medborgar-
skap i det land där man bor.»

Initiativet har inte hittills lett till något formellt utspel från finländsk sida

utan man har i Finland närmast följt med den svenska utredningen och

debatten. I Danmark och Norge torde inga konkreta planer på reformer

föreligga. Speciellt i Danmark påverkas situationen av det tungrodda förfaran-

det för grundlagsändringar.37

Inte heller på nordisk nivå har någon specifik rösträttsutredning ännu

tillkommit. Nordiska ministerrådet har dock på initiativ av Nordiska rådets

presidium gett sekretariatet i uppdrag att utföra en allmän kartläggning av

innebörden av begreppet «nordiskt medborgarskap», dvs. frågan om nordiska

medborgares rättigheter och skyldigheter vid såväl kortvarig vistelse som

längre uppehåll i annat nordiskt land och vid flyttning inom Norden. Kartlägg-

ningen igångsätts i skrivande stund inom ramen för en ad hoc-grupp.38

Inom Europarådet utreds frågan om medlemsstaternas medborgares möjlig-

heter att utöva sin rösträtt. Här är tyngdpunkten dock än så länge på rätten för

en emigrant att utöva sin rösträtt i hemstaten.39

35 Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VI, kom.bet. 1981:60.
36 Nordiska rådet, 31:a sessionen 1983, Protokoll, 2:a mötet 22.2.1983 kl. 09.00, s.

24-25.
37 Enligt 88§ grundloven skall en grundlagsändring godkännas av två olika folketing

och därefter underställas folkomröstning, i vilken en majoritet av de röstande och 40%
av samtliga röstberättigade bör votera för förslaget innan det kan träda i kraft.

38 Uppgift av avdelningsschef Risto Laakkonen, Nordiska ministerrådets sekretariat.
39 Se t.ex. Council of Europe, European Committee on Legal Co-operation (CDCJ),

Opinion to be given to the Committee of Ministers on Assembly Recommendation 951
on voting rights of nationals of Council of Europe member States, CDCJ (83) 46
Revised, Strasbourg, 22 November 1983.
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Optioner och perspektiv

En bedömning av relationen mellan medborgarskap och rösträtt bör beakta
åtminstone följande utvecklingsdrag, som refererats eller åtminstone antytts
ovan:

- den allmänna uppluckring av distinktionen mellan medborgarskap och
främlingskap och tendensen att stipulera hemvisten (domicilen) som kriterium
för rättigheter och skyldigheter;

- den nordiska gemenskapen och det fria flödet av människor och goder
inom Norden;

- den nordiska kommunala rösträtten och valbarheten
- i anslutning till föregående punkter trenden mot ett «nordiskt medborgar-

skap» med specifika rättigheter och skyldigheter för medborgare i ett nordiskt
land som vistas i ett annat nordiskt land;

- det allmänna utvecklandet av utlänningars rättigheter och rättsskydd (även
beträffande andra än nordiska medborgare);

- den internationella tendensen att utsträcka rösträtten till icke-medborgare
åtminstone i kommunala och regionala val, flexibiliteten inom det brittiska
samväldet, framtidsperspektiven inom EG osv.

- sänkningen av den formella tröskeln för utlänningar - särskilt nordiska
medborgare - att erhålla medborgarskap i annat land och att återfå sitt
ursprungliga medborgarskap;

Mot denna bakgrund blir min grundläggande tes, att
utvecklingen i Norden går mot en utvidgning av rösträtten även i statliga val.

Det bör tilläggas, att jag personligen finner en sådan utveckling önskvärd.
En utvidgning av rösträtten kan emellertid genomföras på olika sätt. En

grundläggande frågeställning är givetvis, om frågan skall skötas genom en
ytterligare sänkning av tröskeln för medborgarskap, varvid medborgarskap och
rösträtt vid riksdagsval fortfarande skulle sammankopplas, eller om rösträtt
skall beviljas även icke-medborgare som uppfyller vissa villkor. I sistnämnda
fall kan man tänka sig dels en isolerad åtgärd som i sig inför endast rösträtt i
statliga val, dels en mera helhetsbetonad lösning som innebär skapandet av en
formell mellankategori mellan medborgarskap i snäv bemärkelse och främ-
lingskap. Beaktar man dessutom de nationella grupper som kan komma i
åtnjutande av åtgärderna får man följande egenskapsrymd, som utgår från ett
givet (nordiskt) lands policy alternativ:
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Medborgare Alla nordis- Alla in-
i ett land ka medborgare vandrare

Enbart rösträtt

Ny kategori («nor-
diskt medborgarskap»)

Mildrade medborgar-
skapsvillkor

De streckade fälten anger alternativ som enligt vårt förmenande är sannoli-
kare än de andra.

En annan dimension gäller vilka stater som deltar i arrangemanget. Härvid
kan man föreställa sig åtminstone följande fyra alternativ:

- ensidigt arrangemang
- bilateralt avtal (t. ex. mellan Finland och Sverige)
- nordiskt avtal
- allmännare regionalt eller globalt arrangemang
Sistnämnda alternativ torde inte bli aktuellt inom en snar framtid, eventuellt

med undantag av Danmarks engagemang i någon form av EG-reglering.
Frågan om ensidiga arrangemang kontra avtal sammanhänger givetvis med
uppfattningarna om den sk. dubbla rösträtten: Om t. ex. Sverige önskar
utvidga rösträtten till icke-medborgare medför denna åtgärd inte automatiskt
förlust av rösträtten i det egna landet. Sistnämnda lands lagstiftning kan medge
rösträtt även för medborgare bosatta utomlands. Detta gäller särskilt för
Finland och Sverige. Enligt 6 § i den finska riksdagsordningen (RO) är
valberättigad, «utan avseende på boningsort», envar finsk medborgare som
före valåret fyllt 18 år. Vill man utesluta den dubbla rösträtten bör det ske
genom avtal mellan berörda länder. Det bör i detta sammanhang påpekas, att
dubbel rösträtt även för närvarande kan komma ifråga till följd av dubbelt
medborgarskap.

En ytterligare dimension gäller frågan, om en reform skall omfatta endast
rösträtten eller också valbarheten. Normalt sammankopplas ju dessa två
funktioner; så skedde även i samband med den nordiska kommunala rösträtts-
reformen. Statsminister Sorsas ovannämnda förslag utgår dock från att refor-
men för parlamentsvalen skulle gälla endast rösträtten. Modellen torde be-
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tingas av de vanskligheter som rätten för icke-medborgare att som parlamenta-
riker delta i t. ex. utrikes- och försvarspolitiskt beslutsfattande kunde medfö-
ra.40 I och för sig är det ingenting enastående att rösträtten innefattar
persongrupper som inte är valbara. T. ex. i Finland saknar enligt RO 7 § 2
mom. den stamanställda militärpersonalen valbarhet till riksdagen.

Utan att här ta kategoriskt ställning till vilket av ovannämnda alternativ som
är det bästa är vi böjda att förespråka en lösning som frikopplar rösträtten och
medborgarskapet. Redan i detta nu är villkoren för erhållandet och återfåendet
av medborgarskap flexibla för de nordiska medborgarnas del. Ändå är benä-
genheten t.ex. för sverigefinländarna att byta medborgarskap relativt begrän-
sad. Naturligtvis kan sägas, att en ytterligare sänkning av den formella
tröskeln för medborgarskap kunde vara ägnad att avdramatisera institutet och
göra hela medborgarskapsfrågan till något av en rutinmässig registrerings-
angelägenhet.

Det nordiska samarbetet till trots finns det dock gränser för en sådan
utveckling. Vi har fortfarande att göra med suveräna nationalstater, som
dessutom valt olika utrikes- och säkerhetspolitiska lösningar. Även i relatio-
nerna mellan dessa länder torde medborgarskapet för en överskådlig framtid
bibehålla åtminstone en del av sitt tidigare principiella och symbolvärde. Om
man vill relativt snabbt ge ett större antal invandrare rösträtt i parlamentsval
förefaller den enda framkomliga vägen att ge upp medborgarskapet som
absolut villkor.41 På ett nordiskt plan kunde denna modell vara ägnad att både
stärka den nordiska gemenskapen och ge utrymme för de enskilda nordiska
ländernas suveränitetsintressen.

Mot en dylik lösning kan anföras, att den i alltför hög grad urholkar
begreppen folk och folksuveränitet, som ju är av centralt intresse när frågan
gäller parlamentsval. Då enligt RF 2 § «statsmakten i Finland tillkommer
folket, som företrädes av dess till riksdag församlade representation», kan man
fråga sig, om det är tillbörligt att detta «folk» inkluderar personer som inte är
finska medborgare och som därför också saknar bl.a. grundlagsskyddade fri-
och rättigheter, rätt att utnämnas till statlig och kommunal tjänst och immuni-
tet mot utvisning ur landet.

40 Se även det svenska kommittédirektivet 1983:6 om rösträtt för invandrare vid
riksdagsval m.m., s. 7-9.

41 När detta referat går i tryck ger tidningsuppgifter vid handen att även den svenska
rösträttskommittén stannat för detta alternativ, som i kommitténs förslag skulle innebära
rösträtt men inte valbarhet i riksdagsval för nordiska medborgare som bott mer än tre år
i Sverige, Hufvudstadsbladet 1.2.1984.

Jurist - 16
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Frågan bör ställas men inte överdramatiseras. För det första kan nämnda
konsekvenser av frånvaron av medborgarskap i Finland ses som anakronismer,
som blir föremål för revision oberoende av utvecklingen rörande rösträtten i
statliga val. För det andra kan man åtminstone på ett nordiskt plan introducera
ett vidare folkbegrepp, som innebär vissa men inte alla medborgerliga fri- och
rättigheter i det nordiska land man är bosatt men inte medborgare i. Vi utgår
från att de nordiska länderna börjar vara mogna för en dylik omgestaltning av
sina samhällen och sin gemenskap.

Inledningsvis gjordes ett försök att illustrera relationen mellan medborgar-
skap och främlingskap genom en grov indelning i 1) ekonomiska och sociala
frågor; 2) politisk demokrati och 3) nationell säkerhet. Kanske borde vi sträva
till följande modell:

ekonomiska, sociala i landet bosatta

frågor utlänningar

politisk demokrati nordiska medborgare

nationell säkerhet nationella medborgare

För mellangruppen politisk demokrati har modellen redan delvis förverkli-
gats (t. ex. den kommunala rösträtten och valbarheten). Gränsdragningen
mellan denna kategori och «nationell säkerhet» är givetvis vansklig. En möjlig
gränsdragning kunde se ut så här:
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I II III IV
yttrandefrihet

kommunal rösträtt
och valbarhet

politisk för-
enings- och för-
samlingsfrihet

POLITISK
DEMOKRATI som huvudregel

kompetens för
statstjänster

statlig
rösträtt

förbud mot
utvisning

valbarhet till
riksdagen

NATIONELL
SÄKERHET kompetens för

ledande statliga
befattningar

militärtjänstgöring

I = förverkligade
II = delvis förverkligade i Norden
III = ej ännu förverkligade i något nordiskt land
IV = torde även i fortsättningen bindas till medborgarskap

Särskilt förbudet mot utvisning har kopplingar även till den nationella
säkerheten. Rättssäkerhets- och demokratiöverväganden talar dock för en
reform även på denna punkt.

Den bästa lösningen förefaller oss bestå av gemensamma nordiska arrange-
mang, som utgår från begreppet nordiskt medborgarskap. För den statliga
rösträttens del kan man tänka sig en lösning, som bygger på modellen med
kommunal rösträtt (varvid sk. dubbel rösträtt vore utesluten). Olika partiella
interimslösningar torde dock också kunna komma i fråga, såsom ett bilateralt
finskt-svenskt arrangemang som i ett senare skede utvidgas till att omfatta hela
Norden. Man kan givetvis också föreställa sig ensidiga åtgärder som går
utanför den nordiska ramen. Sålunda kan t. ex. Sverige i framtiden vilja
utsträcka rösträtten till alla i landet fast bosatta invandrare medan Danmark
kanske vill involvera där bosatta EG-medborgare.



244 Allan Rosas

Dessa och andra modeller och metoder kommer att utgöra intressant debatt-
stoff under våren och sommaren 1984. Kanske är vi litet klokare redan när vi
träffas i Oslo den 15.-17. augusti.

Efterskrift
Under pågående tryckning av föredraget har den svenska rösträttskommittén

avgett sitt betänkande (Rösträtt och medborgarskap. Indvandrares och utlands-
svenskars rösträtt. Huvudbetänkande, SOU 1984:11; Bilagor, SOU 1984:12).

Såsom redan framgår av not 41 föreslår kommittén, att nordiska medborgare
ges rösträtt men inte valbarhet i statliga val enligt samma principer som gäller
för kommunalval. Mot förslaget har reserverat sig de borgerliga representan-
terna, som vill kvarhålla sambandet mellan rösträtt och medborgarskap, och
vpk's representant, som vill utsträcka rösträtten även till andra än nordiska
invandrare.


