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av Odd Gunnar Skagestad

ftenpostens lederartikkel r9. februar zozo ble innledet med folgende bastante erklaring:

"Ytringsfrihetskommisjonen som ble ledet av professor Francis Sejersted, leverte itggg en av de beste
offenflige utredninger noensinne. Den er si grundig og fremtidsrettet at man kan lure pi behovet for en ny".
Dette var et oppsiktsveld<ende skussm5l. Kommisjonens mandat var, som man vil minnes, 3 forberede en endring av

Grunnloven

-

et oppdrag basert

undertiden originalest

-

pi

et svakt begrunnet behov. NEr utgangspunklet er som galest, blir resultatet

eller stundom endog katastrofalt. Kommisjonens arbeid resulterte i grunnlovsrevisjonen av

zoo5,isardeleshetendringeneiSloo(((Ytringsfrihetsparagrafen"). Dennehaddeinntil2oo5enrelativtgrei,
oversiktlig og noenlunde forstflelig ordlyd:
"Trykkefrihed bor finne sted. Ingen kan straffes for noget Skrit't af hvad indhold det end maatte ve.re, som han hsr ladet
trykke eller udgive, men mindre han forsetligen og aabenbare hsr enten selv viist, eller tilslqndet andre til,U$dighed mod
Lovene, Ringeagt mod Religionen, Sedelighed eller de konstitutionelle Magter, Modstand mod disses Befalinger, eller

fremfartlalskeellererekrenkendeBeslcyldningermodNogen.

frimodigeYttringer,omStatsstyrelsenoghvilkensomhelst

anden Gjenstand, ere Enhver tilladte".
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Man slmlle tro at dette var en bestemmelse som det fortsatt var mulig for det norske folk
av det 20. Arhundre viste det seg at v8re
seg i tide og utide,

t

leve med, men

pi tampen

owigheter mente noe annet. IGn hende hadde man sett seg lei pi at folk ytret
ogsfr om andre gjenstander. Iallfall tok staten affere og

sarlig om statsstyrelsen, men stundom

nedsatte en Ytringsfnhetskommisjon for 3 fi skilid<pi disse utvekstene.

Ytringsfrihetskommisjonens mandat var

i

og dens innstilling (NOU rggg:zZ) ble lagt

forberede en endring av Grunnloven. Kommisjonen gikk grundig til verks,

til grunn for

den p&fOlgende politiske behandling

-

en prosess som

resulterte i at Storlinget i 2oo4 foretok en gjennomgripende endring av Grunnlovens S too
(tYtringsfrihetsparagrafen
(
" ).

I tillegg

-

til

de

opprinnelige formuleringene

-

som

ni fremstod i ny form, radbrukket til henimot

det ugjenkjennelige

ble paragrafen utvidet med en reldre nye elementer, slik at den totalt ble ca. tre ganger si lang som fOr. Etter et nyLt

grunlovsvedtak i 2or.4 om tekstens sprildorm og skriftbilde kom paragrafens nye tekst til € lyde som f@lger:
"Ytringsfr ihet skal det v ar e.

Ingenkanholdesrettslig anxarlig for 6hameddelteller mottattopplysninger,ideer ogbudskap medmindre detlar seg
forware holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssoken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det

rct*iige anstar bar vere foreskrevet i lov.
Frimodigey*ingeromstotsstyretaghvilkensomhelstannengjenstcndettirlattforenhver.

Detkanbaresettesklart

definerte grenser for denne rett der serlig tunghteiende hensyn gjar det forxarlig holdt opp imot ytringsfrihetens
begrunnelser.
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Forhdndssensu r og andre t'orebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nodvendig

for 6 beskytte barn og

unge mot skadelig pdvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.
Enhver har rett til innsyn i stotens og kommunenes dokumenter og til

d

t'alge Jorhandlingene i rettsmoter og Jolkevalgte

organer. DetkanilovfastsettesbegrensningeridennerettutJrahensyntilpersonvernogandretungtveiendegrunner.
Det pdligger statens myndigheter |legge forholdene til rette

for en 6pen og opplyst offentlig samtale".

Hvorfor denne radikale utvidelsen av en regel som sipass lenge hadde tient sitt formil rimelig bra?
De mange nye og

ulne vendinger

(

ordrike formuleringene har gjennomgiende kvalifiserende karakter, hvor det punkt for punkt og i

"sarlig tungtveiende henslm" ) gir uttrykk fo r de begrensninger

ytringsfriheten b6r vere undergitt

-

som vire lovgivere har ment at

formodentlig for at den ikke skal komme helt ut av kontrolt. Og n5r vi kommer

til paragrafens siste ledd, ser vi at temaet ikke er ytringsfrihet i det hele tatt, men statens oppgaver. Her heter det
altse at "Det piligger statens mlmdigheter S legge forholdene til rette for en Spen og opplyst offentlig samtale".
Dette lyder slett ikke bra: At det er en statlig oppgave

meningsdannelse, er en konstruks;'on som vi kjenner

i legge premissene og foringer for den offentlige
fra totalitere samfunn - stater utstyrt med serskilte

"informasjonsdepartementer" o.l. for slike formil. Med andre ord, land som det ikke burde vare naturlig

3

sammenligne seg med.
Da den nye S roo var kommet

pi

plass, feiret Aftenposten

pi lederplass (fr. juti 2oo5) begivenheten

med 6 kunngjore

at denne grunnlovsrevisjonen var blitt foretatt "med sikte pfl i styrke den enkeltes rett til 5 ytre seg fritt, uten frykt
for represalier". Ved gjennomlesning av den nye teksten - den gang som ni - sitter man snarere igjen med en

beklemmende folelse av at den nye paragrafen ikke medforte noen styrkelse av ytringsfriheten, men tvert imot en
svekkelse.

Til forskjell fra den forrige Ytringsfrihetskommisjonen skal den nye Kommisjonen ikke forberede noen endring av
Grunnloven, men levere en "gjennomgang avytringsfrihetens stilling i Norge". Det er et mandat som det kan vare
naerliggende i sammenligne med den sagnomsuste, om enn ikke helt skjellsettende Verdikommisjonen.

Forhipentligvis vil den nye Kommisjonen ikke pifore oss mer skade enn denne.
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Politidirektor pa ville veier
Forsoker politidirekt6ren e gjeninnfore
blasfemiparagrafen? Brannfaren pa torget i
Kristiansand var i alle fall sterkt overdrevet.

Lefling med totalitare krefter
Hva har M0nchenforliket ("Peace in Our time")
og publiseringen av Muhammedkarikaturene til
felles? Begge deler fant sted pa denne datoen,
henholdsvis i 1938 og 2005. Og begge deler
handler om 5 lefle med totalit€ere krefter.
Storbritannias sratsmini...

Hvem har fortalt deg at du er krenket?
Hoyesterett har gett inn for forby krenkende
ytringer. Men hva betyr det A bli krenket? Svaret
minner om en gammel bibelhistorie.
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